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Grandioze opening van...
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Welkom bij de stall van de 2e

jaargang van tie Sinclaii Gids.
We iiopen, dat dele Sinclair

Gids U ondanks de Kerst- en
NieuwjaarsdnikU- Inch op tijd

bereikt. Wij zttten in ieder
geval weer op schema.
Dal de vernieuwde Sinclair

Gids de lezer wel aanspreekt,

blijkt wet nil hel felt, dat

ons abonnee-bestand gestaag

is. Data-Skip betrok een nieuw
pand, ELRA opem een special?

compulerwinkel en KOMIN heef
door raiddel van een verhnuwiim
en uitbreiding zijn bedrijf aan
de groter word? ink' khntenkiiite
Eiiiiijitpa-t. Df iuspamiiug die
iJev.t* hednjven levercn, Om de
Sinclair gebruikers steeds weer
van dienst te zijn, doet ons
een plezier. Waren er vroeger
''entailer! dealers, die hel

Ook zijn er een aantal lezers overigens geheel ten onrechte
(>vti liisiapl op een ander Helen afweten, nu doen we het

compulersysleem (waarbij vooral in Nederlatid met drie Sinclair

de PC en ST erg in trek fcijn). Specialisten.

maai bet aantal nicuwe Voor software en boeken doet

abonnec's groeit gclukkij> vum ook het Computercollectief nog
ons en voor U sneller. steeds zijn uiterste best en

We gaan dus vol vertrouwen deie heefl dan ook steeds weer de

nieuwe jaargang in.

Mtdc door he! gtoeiend aantal

ahonnee's is hut moi>elijk mi) ii In 1988 zuTlen deze bedrijven

ons ook steeds weer van dienst

te geven. Deze Special omvat 72 zijn.

pagina's eu wordl aan ••• Ook de Sinclair Gids hoopt in

abonuee's GRATIS 1988 weer zijn steentje te

toege?ondeo. Dit lijkl nni een kunoeu bijdragen Met wat meer
goede reden voor een aantal alionnee's kunnen we ook beslist

twijfelaars om nu loch maar ee

ahnnnement te nemen. wanl da
knjgt 11 dit j.i.ir 9 nutnraers Wij wenseo dan ook icdereen in

voor sleehls / 44.011 1' alle opzicbten een beel

Voorspoedig 1988.

Dal de Sinclair computers
beslist niel duod zijn. Van Hattc '!

[..ii /-: de drip grolc Sinclair

Specialist*!), die ons land rijk De Redaklie
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INFORMATIE OVER

PROGRAMMEERWEDSTRIJDEN

9 van de Gids bekend te maken.
moeten we tie uitslag uilstellen

IX- prijswinnaars zullen in

januari bericht ontvangen. Zij

EDUCATIEVE PROGRAMMA'S

/iilkii dan tevens worden
uilgenotligd voor de prijsuit-

Volgno. Titel van progranma I zender

reiking, zodat we de foto's in

nummer 10 kuinien plaatscn.

Breuken J&K van de Sar
2 Alfabet T

De reden voor die verlraging is 3 1 Letter anders T Schi jven

dat we dil najaar bijzonder 4 Tot 10 T Schi jven

druk zijn geweest om nog voor 5 Tafels H Esse link

de HCC-dagen 12 nieuwe produc-
ten af (e krijgen.

Da! is ons gelukl. maar daar-

6 Doolhof-school
7 Tovenaar van Dz P Zelderloo
8 Geheugen Oefenen P Zelderloo

door was het ons onmogelijk om
in alle rust de programme's te

bekijken en te beoordelen.
We wilden in ieder geval geen
overhaasl besluil en de inzen-

ders daarmee lekort doen.
Tenslotte hebben zij er hun
tijd aau besleed en we dienen

dan op zijn minst volledige

9

11
Spelling P
Franse werkwoorden R

Beiderloo
Uittenboogaard

12
13

15
16

Rekenen on 10-ta

Rekenprogramma
Parabool

E
E
P
g
E

Visser
Bakkum
Augusts! jn

17 Ontbinding in factoren E Auguateijn
Avoir/Etre Augustei jn

nandaihl Ban alle inzeiidingen 19 E Auguatei jn
te besteden. 20 Functies en Graf eken E Augustei jn

21 Breuken E Augustei jn
Een algemene opmerking rond de 22 Alkanen 8 Augustei jn
pioiziomniL'ti wedsErijden wilien 23 B Auguatei jn
we in ieder geval al wel kwijt. 21 Bezit. Vnw. Frane Augustei jn
Toen de sluilingsdatum verstre- 25 Sorranen J van Loenderaloot
ken was en we de eerste keer Uitterlinden
een blik knnden werpen op de 27 AXkoordnotatie-m thode R Uitterlinden
programma's, viel ons in de 2B Werking tweetakt motor G J. Hiddink

Golfbewegingen
iiizendiiigeii aan de magere kanl 30 Delen J van der Elsen
was. Vooi de AMX-muis was he! Staartdelen J
alk-i K-l,ibK'isi: ^chis twee 32 Sonderdveld J van der Elsen
programma's kregen we binnen. 33 Tafeltjes J van der Elsen
Terwijl er voor de 34 Grafiache functi
muiswedstrijd maar liefst 10 35 van Dinther
prijzen ter beschikking ston- 36 Calculator van Dinther
den. We hebben dan ook maar Torena van Hanoi

Biologie:Bomen h rkennen H Boedemaeker

s

besloten. om een deel van de 38
prijzen over te heveien naat de 39 Functies tekenen
wedsirijd voor educatieve 40 Getalstelsela H Jorritsma
programma's. zodat daar B
uitfiiuielijk 10 prijzen voor 42 20-Veld 6
beschikbaar komen. 43 B
Dit wil niet zeggen, dat de Klok-1 B Kort

45 Klok-2 B
slrijd automatisch in de 46 Verkeer B Kort
prijzen vallen, omdat we wel
willen dat de programma's van

Klokkijken D Smol

behoorlijk nivo zijn. Maar dat AMX-MUIS
leest U allemaal in nummer 10.

1 J Damen
Hieronder een lijst van de

_
2 Opstartprogramma Damen

binnengekoinen programma's: 3 Biologie : Bomen 8 rkennen B Hoedemaekers



DISCIPLE NIEUWS

Ken gruep gebruikers vail de
Disciple licbben zicli inmiddels
veii-med in een Disciple
Gebruikers Groep of Disciple
Users Group (D.U.G.) en zij

i! de Disciple Nieuwsbrief
. Hel i geei:

r de
de Disciple

Nieuwsbrief stell jich leu
itoel J.m.v. de nieuwsbrief de
_ i formalist room rond deze
multipurpose Interface op gang
te breiigen en op gang te

liouden.

Inmiddels is hel tweede
nummer van de nieuwsbrief
veischenen. Elk nummer hevat
veel nurtige iuformatie over
de Disciple en boveudien
worden de programmes bij elk

geleveid.
Dew iseen DS/DD 80 tracks

De redaklie van de Disciple
Nieuwsbrief is gevestigd bij:

Infoinintie over ROM 2.C en
ROM 3.0.

Directories van schijven.
Hook Todes.
SvMefmv.iriabeleu aanpassen.
Disciple en Multif.ice samen.
ROM 3.0 en Tasword 2

Van Basic naar Tasword- file

Een RAM -test

Tape naar Disk Copier

ROM 2C vs. ROM 3.0

Behalve de eerder genoemdc
bug' die nu Verdwenen is. zi
de volgende verbelerineen en
uilbrcidingen dnorgevoerd.

4. Het openen en sluilen van
streams vanuit BASIC.
Rijv. de Directory reclilstreeks
naar de printer slmen met:
CAT#3;I

?. Een klein deel van de Disci-
ple RAM is beschikbaar om via
ecu Executive File te gebi uikcti
voor eigen MC-progrnmma's.

naar schijf te laden en te

Hel is daarom raadzaam om de
oude' ROM2c le vervangen door
ROM3. Voor de kosten fioeft U
liet beslist niel te latent
voor / 29.00 krijgt U de nieuwe
ROM. software op tape en de
uilbreiding van het liandboek.

1506 ZV Zaandam

of via:

Intermediary lnt'1 Trade
Post bus 5599
1007 AN Amsterdam
Tel: 020-258317

;ciple Nieuwsbrief)



DISCIPLE ROMS

Versie 2C en Prinlerproblemen

Zij die ROM 2c gelnuiken,

zullen gemerkt hebben dat liun

vreemde momenlen voor een

system -crash zorgt.

lJil gebeurt meesial aan het

eind van een LPR1NT of

LI.IST-opdrachl of als er

tussentijds een BREAK-
opdiachl word! gegeven.

Dit woidl veroorzaakt dooi een

bug' in ROM2c.
Bij de terugkeer naar BASIC
raakt de ROM hel spoor bij star,

door deze bug.

Een printg-ing mod beeindigd

worden niel een MC-insIruclie.

die de interrupts weer aanzel:

Gebeurt dit niet dan volgt de

'hang-up'.

Dc/.o iiismirliL-s zitlen ook in

de Spectrum ROM, bijv. op

De ROM2c problemen zijn op t

losscn. door na de LPRINT-
opdrachl hel commando
RANDOMIZE USR 81

Bij de ROM3-versie is dele

bug' verwijderd. Hier krijg je

dus na bijv. BREAK, keurig

de boodschap:'BREAK requesle

printers, De interface is

volledig compatible met bij

Interface 2. zodat U locb

joysticks kunt aansluiten.

Bovendien heeft dat weer I

voordeel dat je Interface-?

niel hoeft weg te gooien. n

nog steeds kunt gebruiken,

moct dan wel even een exli

5-bus-stekker aanscl

PLUSD
De disciple heeft een zusje

gekregen: de PLUSD
interface.

Dit is een gestripte versie

van de Disciple zonder Netwerk
zonder Joystickaansluiling.

De Plus-D heeft wel de
snapshot-button, die bovendien

is uitgebreid met de X toets

voor net lerugstappen.

Daamaa't de Centronics aan-

sluiting voor Parallel

fen.

:rface

dat

De PLUS-D
geleverd met een duidelijki

Nederlandse handleidiug "

inili.ilisalie-programma.

geheel in het Nederlands li

gesteld.

De Plus-D werkl verder e:

hclzelfde als de disciple.

De prijs voor deze Interfai

extra lang: / 199,95.

(Alice
nige

gevallcn bij n;

De Plus-D is verkrijgbaar bij

de bekende Sinclair adressen.

Intermediary Inl'l Trade
Postbus 5599
1007 AN Amsterdam.
Tel: 020-2SS317

TASWORD
voor
DISCIPLE

hikbas ciple-

Plus-D gebruikers. Op d

gewerkt, want men wil &en

versie maken die zowe! met de

Disciple als met de Plus-D
werkt en dat het uiteraard

werkt op zowel de 48K/128K als

128 K +2 Speclruuis Op dit

moment ziet het er in ieder

geval naar uit dat Tasword
nesdiikbaar zal zijn bij het

verschijnen van deze gids, De
prijs is nog niel bekend, voor

verdere inlichtingen wende men

Inlerniedairv lnt'1 Trade
Postbus 5599
100/ AN Amsterdam
Tel: 020-258317

BETA BASIC
voor DISCIPLE
en PLUS D !!

Op het n

schrijven (begin december)
wordt er hard gewerkt aan een

die kan draaien op de Disciple

en de nieuwe Plus-D interfaces

Bovendien moel deze versie ook
kunneii draaien op zowel

de 48K als de 128K machine.

De prijs zal naar alle waar-

scliijnliikheid lielzelfde sijn

als die voor voorgaande
versies: / 85.00. De versie

vnor deze interfaces beet

Beta- Basic 4,0+D.

Voor meer informatie: _
Intermediarv Inl'l Trade
Postbus 5599
1007 AN Amsterdam
Teh 020-258317

INPUT

I. E. Engelen uit Deurne
;Belgie) vraagt of er een

ir,..!-:-li|Ui-jid is inn hel geluid

v;m de Spectrum -ISK via de

TV te laten horen zonder een

of andere interface te moeten
kopeii. Wij vrezen dat dit niet

zonder meer lukt. Het geluid

word! geprodnceerd door de

spanning over uidsprekei

LUlDspreker
een gekozen frekwentie in- en

uit te schakelen. Het geluid

wordt dus helemaal met
gemoduleerd (voor de TV). Maal
misschien is er onder de

lexers wel een electronicus

die een of ander simpel en

slim schakelingetje kan
onlwerpen waardoor het geluid

wel via de modulator kan
ineegestunrd worden. Wij
herinneren ons vaag dat Saga

ooit met zoiets op de markl is

2. Op biz. 25 ir

de gids stonden een paar

aauvullingen voor Masterfile

en Tasword III op de 128 K.

Iemand meldde ons op de HCC-
beurs dat zijn Taswoid daar

ogai ..i up reageerde :

wanneer hi j de leksl wil laten

afdrjkkcn np papier, krijgt

hij enkele icgels en daaina

niets inter w.i heeft dezelfde

ervanog. en wie kenl daar een

oplossing vooi ?



SPECTRUM SCHRIJFT NEDERLANDS

Hel begon terwijl ik m'n hond
uitliet. Ik dachl bij mezelf:

"W'aarom /.oudeii listings niet

in het Nederlauds kunnen?'.
Dan kunnen men sen die niets

van Engels at welen ook een

beelje volgen wal je met je

compuler doe!. Een paar uur

later bleek dat best wel te

kunnen. Voorbeeld:

Naluurlijk begrijpt de

Spectrum bier geen bars! vat

Hel is alleen leuk om le

prinlen. Weer een uur later

konden er ecbler ook gew
lis mgsn t gem

een eigen regel. Kleur-codes

werden met [k][v] omgezet.

Kijk voot de [k]'s in het

Handboek. De [v]'s zijn de

gelnuikelijke argumenten.

Hel programma spreekt

Biod'iideels voor zich. Alle

opties worden met [ENTER}
afgesloten,

- t opent een T-chanoel, op
19200 o( 9600 baud- Andere
baud-rates kunnen met
FORMAT *l";baud worden
gebruiltt.

gesaved worden als SAVE
nlisfLINE 8000.

De regels 8026 lot 8031 kunnen
dan gewisl. Doe echter nooit

RUN 8000, allijd GOTO 8000.

Bij hel intypen niel de

spaties under de regelnunimer.s

. een PRINT
I koinl [20] gevolgd

door [1] of [0] voor. Oil

intypeu als INVERSE- en TRUE

LISTING 1:

Definieer uil

2040 Times n

i] ZX- printer,

.elke alleEr zijn 3 listings, \

3 tegelijk in Basic geladen

kunnen worden. Listing 1 mot
altijd in Basic aanwezig zijn,

deie kan niet met de Soltek

Compiler omgezet worden naa

machine-code. Listing 2 kan

wel gecompileerd worden.

Listing 3 is de starl: RUN
8026. Hier worden de arraj

a() en aS(l gemaakl. Deze

hoeven naluurlijk sleclits 1

keer gemaakl. Na aanmaak
kunnen de listings 1 en 2

LISTING 2:

Dc eigenlijkc LISY-maker

(lees verder op biz. 38)



CURSUS MACHINETAAL ZX SPECTRUM DEEL 5

Omdal tegen deze tijd nu
iedereen wel een versie van

GENS3 (van Devpac) te pakken
kan hebben gekregen, behandel

ik in een snel tempo de zg.

assembler "directieven". Deze

luiden als volgt:

ORG expressie

Dit direclief zorgt er voor dat

alle JP (en andere) instructs

hun juiste waarde krijgen. Het

ptogramma wordt geassembleerd

alsof he) op het adres begint,

dat door ORG wordt aangegeven

EQU expre&gie

Dit direclief word! duidelijk

uit bet volgende voorbeeld.

NUL EQU

Overal waar ik nu NUL gebruik,

wordt ingevuld. Bijvoorbeeld

LD HL.NUL wordt : LD HL.O.

Maar ook LD A.NUL geeft

LD A,0. Let dus op : na

VEEL EQU 49152

kan LD A,VEEL dus niet; dit

geeft een foutmelding.

reserveert bet aantal bytes dat

door 'expressie' wordt

aangegeven. Bijvoorbeeld:

DEFS 100

reserveert 100 bytes

DEFB 2

plaatst het getal 2 op de

aangewezen [ilek. Zo bestaat ook

DEFB n,n, n.n,

een tabel kunt vormen.

Met DEFB kun je ook m
tnalinstructies neerzelten.

DEFB "5" bestaat ook, hiermee

?et je het tefcen 5 (#35) op de

aangegeven plaats),

DEFW is net zoiets als DEFB.
alleen is DEFW voor 2 byte-

getallen. Als ik een 2 byte-

getal ergens in poke dan

Als de expressie nul oplevert.

dan worden de gegeven regels

niet iie.issembleerd. Anders wel

(alleen bij ELSE).

Bijvoorbeeld:

ORG 50000
ENT 50000

print. EQU

A t t de n .llilic.

debyte poken en 1 adres verdi

meesl signiticante. Dus LD
(#40Q0),HL laadt L op #4000 ei

H op #4001. Met DEFW kun je

op zo'n maniei een 2 byle-getal

poken, Bijvoorbeeld:

DEFW 40000,60000

doe! hetzelfde als

DEFB #40.#9C,#60,#EA
(gii maar na door 40000 en

MKttll) naar hexadecimaal oni

te rekenen). DEFW "a" is

Ook h

volgorde op de j

wordt gepoked, i

DEFB V, "e", V

ENT expressie

geeft bet adres a

doet dan kun je na assembleren

met het R commmando het

programma op 50000 uitvoeren.

Een ander makkelijk direclief

IF

LD I'., I

END

Nu wordt LD B,0 geasserobleei „

Als er echler : print EQU 2

slaat dan wordt LD B,l

geassembleerd. Een handigheidje

is om niet ENT 50000 in te

voeren maar ENT $. De S staat

uamelijk voor het adres waar de

assembler op dat moment aan het

werk is. Door de ORG 50000

geldt nu dat $=50000. $ wijst

aan op welk adres we zijn bij

het assembleren.

Nu dit even in vogelvlucht is

behandeld (in de DEVPAC
handleiding staat er meer over,

kan ik de logische instructies

gaan behandelen. Dal zijn :

AND OR en XOR. Ze werken

op de volgende manier.

AND OR XOR

AND kun je het beste verge-

lijken met het Nederlandse EN,

OR met OF
en XOR met OF het ene

OF het andere maar niet beide.



Opgaven: Antwoordeu:

010 AND 110 010

0110 OR 1100 U10
0101 XOR 1100 1001

Hoe ga je nu bij sen 2 byte-

getal na of hel is? Als

voorbeeld nemen we registerpaar

HL. Daar kunnen we geeo waard

van af irekken om le kijken of

het is omdat we alleen SBC

HL.rr ler beschikkiug hebben,

Dus moet ceo andere melhode

worden gebruikt.

LD A,B
CP
JS NZ.loop
LD A,L
CP

1 HZ, loop

Deze routine voldoet inderdaad.

maar het kan veel eenvoudiger

nu we de OR instructie hebben.

De OR, AND en XOR inslructie

kunnen op dezelfde manier

worden gebtuikt als de SUB
inslructie. Dus XOR (EX+d)

is bij voorbeeld toegestaan.

LD A,H

doet betzelfde werk ook, maai

alleen sneller. Ga maar na, als

H=0 en L=0 dan is nadien A=0.

Als echter H of L verschilt van

„ , dan is nadien A ook

ougelijk aan 0. De OR
inslructie wotdt meestal op

bovenstaande wijze gebruikt.

Oplossing:Het A register blijft

geiijk maar de vlaggen worden

aangepast, in lie! bijzonder de

Z vlag. In plaals van CP
kunnen we dus ook AND A of

OR A schrijven. Dal werkl

sneller en gebruikt minder

geheugenruimte. De beide

inslruclies zelten bovendien de

C vlag op 0, Dus in plaats van

ADD A.O te gebruiken om de

C vlag op te zellen is hef

beter OR A of AND A te

gebruiken.

Bij XOR A wordt het A register

gemaakt. Een XOR A komt dus

overeen met LD A,0. De
inslructie XOR A zet bovendien

de Z vlag 6n de C vlag op 0.

Er zijn twee manieren om tegen

een XOR inslructie aan te

kijken. Beschouw eens het

volgende:

10101010

Overal waar een 1 staat, wordt

de bit ge'inverteerd : hij

verandert van 1 naar of vice

Opgave:maak een programma dat

van het A register de bits

Oplossing: XOR %Q001I111

Opgavcmaafc een programma dat

een getal omwerkt naar zijn 8

SET

Bekijk de XOR nu eens als

oplelling zonder een carry

een volgend bit. Als je no

voorbeeld bekijkt, zie je di

deze redenering ook klopt.

a XOR %11111]
>k een CPL
e alle bits van

ie die alleen op

le vlaggen) werkl

i bestaat alleen

rm CPL .

GOSUB ... RETURN

Vorige keer heb ik het

miii.tiiiiotiiiil-equivalent van de

GOTO behandeld. In BASIC
programme's kennen we echter

ook de GOSUB met daarbij

behorend de RETURN. Voor

dergelijke inslructie ook.

Voor GOSUB gebruiken we de

CALL inslructie. De juiste vorm

is CALL nn of CALL cc.nn.

Daarbij is cc een conditie

zoals die voor JP kan gelden.

(Dus Z, NZ, C, NC, P, M, PE,

PO). Bij een GOSUB hoort altijd

een RETURN omdat anders hel

programma incorrect gaat

werken. Om dezelfde reden hoort

bij CALL een RET. Alleen is de

machinetaal RET veet uitge-

breider dan de BASIC return.

Naast RET kennen we namelijk

ook RET cc (cc is ook hier een

voorwaarde, zie bij CALL).
We kennen dus bijvoorbeeld ook

RET NC. Nu is hel mischien ook

wel duidelijk waarom ik ieder

programma apart met een RET
moet afsluiten, wil het eens

eindigen.

Als je in BASIC een RANDO-
MIZE USR nn doet, dan voer je

eigenlijk CALL nn uit. Als je

dan in BASIC terug wilt komen.

zul je je programma af moeten

sluiten met een RET. Als je

geen RET hebt gebruikl, werkl

de computer gewoon door, met

een grote kans op een reset of

een 'hang up", waarbij de

computer "vast zil". In

spelletjes word! deze laatste

RET meestal niet toegevoegd,

BC naar BASIC

Nu nog even iets in verband m>

de laatste RET. Als je weer in

BASIC terugkeerl, moet hel

1Y register op #5C3A staan.

Bovendien geldl dal, bij

terugkeer in BASIC, het

resultaat van de USR-functie

geiijk is aan de inhoud van het

BC register op he! moment van

de RET. Ook is bij he! begin

van het machinetaalprogramma

BC geiijk aan het adres dat

volgt op de USR- inslructie.

(lees verder op bll. 10)



SPECTRUM COMMUNICATIE MET IBM (EN

COMPATIBELEN) VIA RS232 INTERFACE

lie! programing voor de Spectrum
hesprekeu. Dat is geschreven in

Beta Basic 3.0. een uilhieidinr;

n de gewone Speclrum BASIC.

funclies beva
lieid 0111 gestruclureerd te

programmeien. Voor degenen (lie

Beta Basic iiiet hebben. zal ik

in liel kort uitleggeu wat er

de aewone Speclrum BASIC te

kunnen runnen - hoewel bet tocli

beler is om Beta Basic 3.0 Ban

te schaffen.

t><3 ea LOOF
DEF PROC duidl hel begin a

l li.sDO geefl Iter begi

anil. LOOP hel einue. ue levels

tussen beide woouien warden
lierhaald 2olang (WHILE) de

voorwaarde is vervuld. of

totdal (UNTIL) dil zo is.

Konkiee! betekent dil dat je de

regels met LOOP kunt wijzigen

in IF <vaorwaarde THIN lillKI

repel waarop de bijbebqreiide DO
slant. De regels met de DO-
opdrachten kun je wijzigen in

REM regels die hel beam van de

lus nanduideii. DO/ I.OOP-hissen
elide

naam kail w jrdeu opgeroe

PROC (naan ] in te likken

Bimpelweg d

te likken. De spatie zorgl

voor dal Bela Basic van
KEYWORD
naar lelter-

intikken. De
lledig kunt

iilaeslolen "

ini'.eii

genest als FOR/NEXT-1

ON stuurt bet programm
een bepaalde subroutine

procedure, afhankelijk V

.M.ihreiiaen : DEF I'ROC- _

verander je in REM-regels.
die bet begin van de routine

aanduidcri' END PROC-regeis

verander je in RETURN.
De procedures die door ON
worden aangeroepen, werden

hoim al beiiaudeld. Kegel 550

verander je dan in GOSUB 360.

IF..THEN..ELSE
De ELSE-clausule op regel 400
betekent dat, als de voorwaarde
na IF niet word! vervuld. de
instructie na ELSE uiteevoerd
moet worden. in plaats van de
instructie na THEN. Dit kan

gewijzigd worden in :

Dil waren slechts eukele
voorproefjes van Beta BASIC
3.0, Uileraard is er nog veel

meer mogelijk dan dil.

In het onderstaand programma
zijn de regelnutnmers zonder
opdrachten, gewoon de regel-

n ii m in i" is met eeu spatie. De
K'diHiling ervan is, de listing

iluidelijker en leesbaarder te

maken, Ze tielnvloeden de
werking van het programma ni

Alliums niel voor de Speclrum;
bij de IBM heeft dit wel
degelijk een invloed.



E»e progra

50,110,300.600, 1 .'0(1. M00.4S00.
WOO en 19200.

De instructie FORMAT *T';9600
maakl de Spectrum fclnar om met
9600 baud te zenden over het T-
kanaal. De pariteit staat vast

op 'geen pariteit'; liel aanlal

databils is vast 8 en het

egels 1S0-330 :

zoekcode 1 of 2, verzenden
van de zockcode. ontvangen
van "OK'-bericht.

OFENi/4;'

Ook deze instructie lieeft twee
syntax -formatei). De vorm die
heb gebruikl. is :

OPEN* <Htroom>,<kanaal>

..regels 590-730 : invoeren van
klanlnnmmer. verzenden van
klantnummer, de Spectrum
ontvangt IBM 'OK'-bericht, de
Spectrum ontvangt de gevraagde
IBM-gegevens of het bei

het gevraagde klantnu
chl d

Als de Spectrum zoekcode 2 hai

Z.ij die met bestanden op
ini<.-i<>ili ive vertrouwd zijn.

7.1) tlen vele instruclies herkend
hebben : FORMAT, OPEN.
PRINTS, INPUT* en CLOSE*.

We zuilen ze bebandelen in de

OPEN#4,'T" opent de RS232-
vcrhitidinc, zoiJ;il liel zenden en
ontvangen kan heginnen.

PRINT#4,"strin£

t strooninummer nioet gelijk

n :i:iri het stroomnuminer dat

in de OPEN- instructie had
Druikl. Voor de rest gelden
selfde regels ais voor de
tvone PRINT- i

'

..regels 450-560 :

kliinlniiani, verzenden van
klanlnaam, de Spectrum ontvangt

IBM 'OK'-bericht. de Spectrum
ontvangt de gevraagde namen tot

er een bericht wordl gezouden dat

er "N1ETS" of "NIETS MEER"
is. Als je als itnam "ALLES"
typt. warden alle namen
doorgestuurd.

"Nog zoeken J/N". Het
icht wordt door de
im verzonden als je

plegen; het "N"-berichl

wordt verzonder '-

Sp

vilt

De instructie FORMAT kenl

twee syntax- formaten. De meesl
voorkomende is die om microdri

cartridges (e formatteren
(kanaal 'm"), Het tweede
formaai is ais volgt :

FORMAT <kanaal>,<baud>

Kanaal T staal

wordt (volgen-

de microdri
ii listines le zenden.

INPUT#4,"stri

apparaat. Zolang de string n

werd ontvangen, blijfl de
Spectrum wachten.

CLOSE#-*

zijn als bij OPEN,
De verbinding wordt ver

en evenlueel gebufferde
gegevens worden nog vei

wordt gewonli

dergelijke (bv.

.regel 130 : openen van de
communicalie met baudrate
Ohdtl. geen pariteit (N), 8
databits en 1 slopbit.

, regel 140 : openeo van het

direct besland dat geraad-
pleegd zal worden

regels 190-300 : ontvangen van

Specttum-zoekcode en

verzenden van 'OK'-bericbt
toldat de Spectrum het



.regels 330-550 : afdrukken van SSSSF-tS.,,,™ ,

bet scherm
EiSE**!"*'*

.regels 580-640 : onlvaneen van «»«!»7-!';«U,,giu» ,
-

k Ian Inummer. "OK'-bericht IS!™"™.-!™.,,'
verzendtn. klanliuimiiit'i lezen ™ t!?K'.i°;"a„

in direct bestand (GET 1. IN) SS SSST-i'l™ . -

en verzend routines aanroepen Ss SSS"4"l!.™„r . -

.regels 670-900 : verzenden van ™ *"""

bericht dat het gevraagde *•£ .SiS'il**!*"*
" —

klanlnummer niet vorkomt
lf£ £jiVIV-o!i

.regels 1020-1210 : onivaugen ™ " !5u.
,™V""

van de te zoeken naam, "^w. «
verzenden va "OK'-berichi, K j"™"

sekweatieel doorzoeken van ™ '.mm*.* •» ..-..—

n

he! directe bestand en naam K HSSS*" "S™5unr JUS
voor naam vergelijken. m;anM -j«

Wanneer vow de naam "ALLES" jS t^S.r-;:™?'""
7

""'I

werd ingevoeid, vindt geen ™1 SmS.f ;™™!i™ ™"
vergelijking plaats en «ordl ™ S^SLfiJi^""" "^i
alles duorgesluurd. BS mSrltf^ufc™

1

'V«

Opmerking hi] K Su™'-!™™™ 1" ™J
het IBM-programma

1!S lodI""

LOCATE = Spectrum (PRINT) AT «° £;«"-— -' -'- '-

ON = i gelij k aan Beta Basic ON j™ wj^wK "*
"

GET = lees- in si rue lie voor een !™ >

direi'i beitand. Parameter! zijn iS" ar "'""" "" "*"

kanaal en record-nummer, De I™ ££!.!*'!"-

schrijf-instructie is PUT, £K S^ .° ».

INSTR(KLNMS.ZOEKS) = de IIS '"iT.}; ??,-"„, ,«*

Beta Basic- functie INSTRING. ,,„ ,F E?! ll^lSr
Deze functie zoekt naar ZOEKS „»„, w°f™

,,T°

in KLNMS. Komt die vour, dan is
"*° " Si-M.™*™ «>-

het resultaal de positie in "*!.,»>« •.,„,
KLNMS waar ZOEKS beeint. ;™ I™"
Komt ZOEKS niet voor in »£ £';» »•--«

—

KLNMS, dan is het resultaat 0, ^™".ni.
Er lean 00k nog een stnrtposilie «» «™»i

worden opeegeven, waar hel

zoeken moel beginnen In llcl derdu deel V

artikel gaan we vei

- zenden van program inn - lisiiiias

van Spectrum naar hel IBM-
scherni. een bestand en de
printer;

he! program ma;

- IBM gegevensbestanden z

Ojip;n'e:Maak een program ma da

afdrukt hoeveel keer bet gelal

in de UDG-ruimte voorkomt.
Als je een getal hebt g

dat gelal

Oplos

Schilt \ 1 0, i:

(Word! vervolgd .. .)

Start hel programma met

PRINT USR 50000.

Daardoor wordt hel resultaat

van de USR- functie 00k op bei

scherm algedrukt, namelijk

hoeveel keer het getai in de

UDG-ruimte voorkoml. Gs zel

00k maar na dat de UDG's
zijn geinverleerd.

(Wotdt veivolpd)



SPRITE
DESIGNER
voor de QL

Eindelijk komen in d it minime r

de QL-gebruikers ook eens aan

hun trekken, en wel met een

(SUPER} SPRITE- DESIGNER.
Zouel ile Basic- als de

machinetaal-programmeur zal met

dit program ma voortaan op zeer

L'L'iivuudige wijze de tuooiste

sprites kunnen maken en ze dan

in zijn eigen programma's

kunnen gebruiken.

De SPRITE -DESIGNER
zal in een aantal deleu

epubliceerd worden, omdal deze

"zo'n 980 DATA-regeis lang is.

Hierna zal er voor de Basic-

program me urs een SPRITE-
TOOLKIT volgen, die he!

mogelijk maakl nu ook in

Super- basic sprites le

gebruiken (12 extra

PROCEDURES !). De machinetaa:

programmeur kan editor na hel

inlypen van de SPRITE-
DESIGNER a! aan de slag.

Door hel gebruik van de

SPRITE-DESIGNER is

bet uittekenen van SPRITES
op papier gelieel overbodig

gew . U i

het pijltje over het scherm. en

tekent zo de sprite binnen een

_ aster van 24 bij 24 pixels.

Omdat het programma gehee!

volgens een zg. muis-principe

werkl. heeft U maar vijf

toetsen nodig. U wijst gewoon
met het pijltje de icon aan,

dritkt op de spatiebalk. en de

gewenste functie die daarbij

hoort wordt uitgevoerd.

U kunl in de SPRITE-BANK
rnaximaal 64 sprites kwijl, en

deze allemaal via de

SPRITE-TOOLKIT in BASIC

DE GEBRUIKSAANWIJZ1NG:

Hel besturen van het pijllje

Hoe langer U de toetsen

onafgebfoken indrukl, hoe

sneller het pijltje zal gaan

benegen. Zodra alle toelsen

hebbeu.

Het activeren van een ICON
gebeuit met de spatiebalk Voor

het gebruik heeft U dus alleen

spatiebalk nodig,

LINKS bovcn in het beeld

ziel n de klemenbalk Door de

gewenste kleur aao (e wijzen

kunt U uit een van de acht

kleuien kiezcn Het wissen van

een pixel op bet scherm gebcurt

dus door de kleur zwart (e

kiezen. en daarmee de pixels te

ovcrlappen,

Ook ziet U boven in het scherm
de ICON TNFO\ die U (vrij

overbodige) informatie geeft

over het programma.

Het zwarte vakje rechts boven

in het beeld is de z.g.n.

WORK-SPRITE. Hierin kunl

U zien hoe de sprite er in

werkelijkheid uit zal gaan

zien. Bij het lekenen zult U
deze sprite goed in de gaten

moeten houden, omdat de 3 maal

vergrote sprite Op het scherm

een totaal ander beeld geeft

dan de werkelijklieid.

De TAPE' met daaronder

BIN" isde SAVE BANK-
functie Hie.mee kunl V de
«.-l:.-l. bank :..: een bepaald

device sturen / il microdrive

of schijl. C ziel na hel

activeren een window op bet

beeld verscbijnen. met daarin

de It l :-.i .:! ' » I : ,« lllt-l

een cursor staal te kuppeiMl
U dient de naam als vulgt in le

MDVi_DEMO~_BNK of

FLP1_BANK,
afgesloten met ENTER.
Nadat de bank geSAVEd is

rnoet U de spatiebalk indrukken

om terug le gaan naar de

normale status.

De 'TAPE' met daaronder

•ASC* zal vooral gebruikt

worden door de machinelaal

programmeur. Deze functie

SAVEd namelijk de WORK-
SPRITE (de sprit* in het

raster) in ASClI-vorm, Door op
deze manier Uw SPRITE le

SAVEn kunt U de ASCII-
file direcl in een assembler

lac .. De *

SPRITE geSAVEd wordl,

is als volgl :

(TAB} DC.B (TAB} Snn.$nr

De volgorde waarin de byles

gerangscbikt zijn, is volgens

de manier zoals de sprite in



hel be eUsehe im geheugeu staat;

van links naar rechls en van

boven naar beneden.

De manier van SAVEn is

gelijk aan die hier boven

De 'HOOFDTELEFOON'
dienl voor hel laden van een

gehele bank. Ook hier weer de

vraag 'naam: ' waarop als

voorheen geanlwoord moel

Hel 'BEELDSC1IERM'
dienl voor het ANIMEREN
van bepaalde SPRITES
die in de bank slaan. Animeren

is in feite niel nieer dan bet

elkas

achtereenvolgende sprites

waardoor een tekenfilm -effeel

verkregen kan worden. Ook bij

deze functie verschijnt er weer

een window met daarin de vraag:

'aantal sprites: '. waarbij een

eetal tussen de en de 9 kan

worden ingevoerd.

LET OP: als men funclies

gebiuikt die iets nil de bank

halen. of iets erin zellen

gebeurd dil allijd met de meest

linker sprite. Ook bij het

sprite dus de eerste in de

cyclus.

Door op de cursors

omhoog/omlaag te drukken,

worden de sprites sneller resp.

langzamer achler elkaar

geprint. Met tie spaliebalk kan

n gestopt worden.

MeL de icon "m." (Memory
Tnserll kan men' de work-sprite

in de bank zetten. Ook hier

weer op de incest linker plaats

in de bank.

De "ax " icon (Memory Read)

dient voor hel lezen van de

bank (de meest tinker spril

Met

De lege icon m.i.iki het raster

helcmaal blank, en is dan ook

het meest simpel in gebiuik

Het 'halve schaakbord' dient

.ik |N\ I RSE functie

(het omscbaki-len van de

kleurcn) De kleuien veranderen

als lolgl

ZWART o WIT
GROEN o MAGENTA
GEEL o CYAN
BLAUW o GEEL

De horizontaal gespiegelde pijl

dient (hoe anders) voor het

spiegelen van hei raster via de

horizonlale as. Een pijl onihnog

zou dus een pijl omlaag worden.

De vertikaal gespiegelde pijl

spiegelt het raster via de

vericale as. Een pi|l naar

rechts wordt dan dus een pijl

naar links.

' links. chts

kan de bank een sprite naar

links/rechts geschoven worden.

De 'm' snel links/rechts icons

hebben het zelfde effect,

alleen wordt nu de bank met

zeven sprites verplaats

waardoor U de gehele bank snel

leesl gebruikersvrieudelijk is.

n ook erg veel bewerkingen kan

LISTING

ing beslaal eigenlijk

De i t de t

rlappende rechlhoeken maakt

het mogelijk Iwee spriles te

overlapped Deze functie zet

nainelijk de sprite nil de bank

(de meesl linkse) ACHTER
de sprite in hel raster, Zo

kunl L' bijvoorbeeld een

vliegtuig teken en deze voor

een eerder getekende wolk lalen

De ii

M,- 1,

DEC1MALE LOADER en

de DATA-regels. Hel

prograinma kan in delen worden

ingelypt en kan gewoon als

BASIC prograinma gesaved

worden. Nadat U het gehele

programma heeft ingetypet (ook

de deleu uit de nog volgende

cardridge heeft gezet kunt U
hel opstarten met RUN. —
Zorg er wel voor dat er een

gelormaleerde cardridge in

MDV1 zit. want de code wordl

meteen geSAVEd. Nadat alles

gesaved is moel U het commando
NEW ingeven, en hel tweede

programma intypeu eu saven net

SAVE MDV1_SPRITE_DESIGNER.
Dil programmaatje is namelijk

de loader van de SPRITE-
ESIGNER. Let er op dal

U deze loader wel op dezelfde

ridge I als

! rechthoeken dienl

voor bet overlappen van twee

sprites. Voor de kenners : er

wordt een OR-bewerking
uilgevoerd niel de Iwee sprites.

Hierdoor kunt U, door twee maal (W. Dijkgraaf)

achter elkaar de zelfde

sprite weer terug krijgen. frffe
Gewoon proberen, dan ziel U he

resultaat vanzelf.

De vier pijlen onder aan hel

scherm dienen voor het scrollen

'ODE op staat onder de naam
SPRDESIGNER_CDE.
Als dit allemaal gebeurd is, is

het grole moment aangebroken oi

de SPRITE-DESIGNER te

laden met hel commando: LRLhv
MDVl_SPRiTE_DESIGNER .

a het i.

Hopelijk heeft U hierbij ee

indruk gekregen van Wat di

(on)mogelijkheden van dezi

SPRITE- DESIGNER zijn.

Er zijn een paar SPRITE-
DESIGNERS voor de QL
op de markl verkrijgbaar, i

ik heb hel idee dat deze he

S3 PIMm
m m

Si
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BELANGRMK
NIEUWS
voor alle Sinclair

Gebruikers

Overeenkorosl tuss

Terminal Software
n Filosnfl en

Publicities.

ingaiig van 10 december zal

Teiinitial Sufi ware Publicaties

verkoop van alle Sinclair

Ftware van Filosoft

miemeii. Dit belekenl dat

laf lieden alle programroa's

van Tasman via de Sinclair

Gid5 re koop zullen zijn.

Daarnaasl zullen alls overige

pmgramnia's van Filosof! voor

de Spectrum nu via de Sinclair

Gids verkochl worden.

Deze concenlratie rond liei

Sindaii -gebeuren word! door

heiile partners als de besle

oplossing geziell voor bet

beschikbaar houden van
kvvalitotit-'i' goede software

voor de vele duizenden
Sinclair gebruikers.

De volgende Filosoft-produeten

Tasword li & 111

Tasdwars
Tasprint
Tasdiary
Tascopy
Tasword 12S
Tasword +2
Tasword +3
Tascopv UL

Eidmatkve Software:

I.ellerbak

R.-dokuiidie Ontloden

Spellingsbak 1

Spellingsbak 2

Verkeer

i Boeken- en Cassettese



E BASIS VAN BASIC
DEEL2

In bet eerste deel hebben we
eers! een aantal afspraken
Hciiiiiakl: o.a. dal we bij hel

begin beginnen. steeds proberer
vooruit te zien, gesti iictuti'fid

werken (vooi lover mogelijk in

Spectrum BASIC) en vooral ge-
hruikers-vriendelijk zullen

werken. We gaan aan de hand

gramma probers n liel een en
it BASIC op te steken.

10k al vW.nr w:i

geblevea

We hebben de start gemaakt ei

ebben o.a. een aantat zaken
—voor ons adressenbestand be-
paald en deze in een subroutin
('inilialisatie') gezet (regels

901)0-9999). Nu gaan we verde
met onze programma- opbnuw.
Wat zouden we ook alweer me
ons programma willen duen?

) Adre 3 Invot
2) Adressen Wissen
3} Adressen Veranderen
4| Adressen Frinten (overzicl

5) Adressen opslaan/inlezen
6) Zoekcn in besland

7) Labels printer!

S) Sinppcn met piOi>iaiiim;i

(die laalste mogelijkheid
hoort er ook in.}

DE ROUTINES

Ve gaan zuals ;it et!S|>i'<ikt.'ii iU

-diverse routines los van elkaa

erder komen daar nog bij:

8000 REM stopper

8990 STOP
8999 RETURN

Om de diverse

een zogeheten 'MENU

Of hel i j pn-i'i.i

r gcbri.

dat zien we later

zondig ik op dit n

de regel van 'voor

maar soms kan de gebruikers-
vriendelijkheid het eisen dal
we loch een submenu moeten

V'oorlnpig gaan we werken met
e£n hoofdmenu, dat hel hele
programma bestuurl.
Als de lezers nog ideeen hebben
voor aanpassingen, dan kunnen
we dal Inter allemaal nog

HOOFDMENU

We gaan eerst he! 'hoofdmenu'
maken. We zetten bet hoofdineni
op regelnummers 500-699.
De eerste regel word!:

500 REM Hoofdmenu

Daarna allereerst hel scherni
schoonmaken, zodal we hel
lioutdiiuriiu m-tjus op bet scherni
krijgen zonder allerlei rommel

een schermlayoul die zowel op
een monitor {Groen/Zw- Wit]
alsook op een kleuren TV/Moni-
tor goed leesbaar is. We kiezen
daarvoor blauw als ondergrond
en wit voor de teksl.

510 BDBDEH 1: PAPER 1: INK 7; C

Waaroin deze opdracht me! CLS?
De Spectrum herkenl deze regel

dan als Default Selling'. Dat
betekent dat van nu af aan
alles wal we op bet scherni
doen, sleeds witte lekst op een
blauwe achtergrond geefl.

niets veranderen mel een
soortgelijke opdracht.
Dnarnaast blijft hel bij de
Spectrum nog steeds mogelijk om
andere kleuren direct op hel

KLEUREN
Voor de duidelijkheid behandel
ik die melboden nu ook maar,
dan weel U meteen wal program -

incurs zoal uilhaleu om kteurige
effeclen !e verkrijgen.

Al die effeclen zijn in een
;' progra

adre :elal n

functioned, zodat «
programma niel gebruiken
vanwege hit storeiule karakler
van a! die kleurtjes.

We gaan nu een klein kleuren
programmelje maken om te la

mogelijk is.

LET OP!!
Dit programmaatje staal los va

ons eigenlijke programma !

20 PRINT "Dit is een slandaard
regel Zwart/Wit"
30 FOR N=J TO ft: PRINT INK
N:" Dil is een regel in kleur:'

;N: NEXT N

Regel 30 zet onafhankelijk van
de "Default-Setting' een regel
teksl in een bepaalde kleur op
hel scherni. U ziet hier een van
de sterke punlcn van de
Spectrum. Men kan per regel op

17



vri] eenvoudige wijzc kleuren Dil korte intermeizo heeft duiiliilijke methode. Als er

veranderen en zelfs in 1 regel behoefte aan is zal ik graag in

diverse kleuren toepassen, Zie programma te maken. mas: de rubriek 'Vragen over BASIC
bijV. regd 40. omdal we een piogiammaregel vertellen wal er zoal mogelijk

met kleui commandos hehbcn is met 1NKEYS.
gebroikt, leek hct me z-nvol

Onze volgende proei.immaregel

40 PRINT INK 0;"Zwaxt "; INK kieurraogelijkheden van de wordt;

1;' Blauw ";INK 2',"Rood ";INK Spectrum.
J;"Mageota ';1NK 4; "Groen"; 630 LET Q$=INKEY$;1F Q$="
INK 5;"Cyaan ";1NK 6;"Geel

"
In deze reeks 'De basis van
BASIC zal dit nog wel vaker

THEN GO TO 630

IHK?;*Wit" heeft geen iin. voorkomen. zeker als we nieuwe (Ik heb me aangeleerd om altijd

omdat we op een vvitte achter- OS te gebruiken Q=Questinn-

grond werken. behandelen. vraag en bovendien heeft de Q
De uiteindelijke ontwikkeling in het Nederlands een weinig

Naasl deze melboden met de van ons programma loopt dan 7.i n voile loepassing als

Commando's PAPER, INK keol wel iets nit, maar ik hoop afkorting voor een of ander

de Spectrum ook nog een dat de beginner er al lezend wncird of begrip.

methode om kleur direct in de iets van opsteekt.

tekst aan le biengen. Hel Iweede deel van regel 630
dienl ter controle: als er geen

Dele methode werkt op de MENU toets woidt ingedrukt GA dan

Spectrum in de zgn. Extended TERUG naar hel begin van dez>

regel net zolang lotdal er een

U zel eerst Uw Spectrum in de loets word! ingedrukt. Wordt er

Extended mode en daarna kiest We willen ons hoofdmenu kcurig wel een toets ingedrukt dan

U samen met CAPS SHIFT geordend op het scherm zelten. gaan we naar onze volgende

eeo kleur (toetsen 0-7) in. Daaroni maken we gebruik van
hel PRINT AT X,V commando.

regel:

De leksi die U daatna intikl Gewoon PRINT zet alles ook wel 640 IF Q$<"1" or Ql>"8" THEN
verschijnt dan in de kleur die op hel scherm. maar keurig in GO TO 630
U heeft gekozen. Deze kleur het midden van het sclierm komt
blijft ook weer gehandbaafd het beslist niet. De Spectrum In deze regel 640 conlroleren

totrtat U weer een andere kleur kent PRINT AT (vele andere we direct of de iugedrukte

kiest. Vroeger gebruikte veel homecompulers zoals bv. C-64
progiammeurs deze methode om kennen dit sterke punt niet) eti keuzes 1 t/ro R. Is dal niel het

gedeelten van Listings daaroni maken we er dan ook geval. ga dan lerug naar regel

oiizichtbaar te maken. Tik uiaar dankbaar gebruik van. 630 en last opnieuw het

eens de volgende regel in: toetsenbord af.

SO PRINT "
523 PRINT PIPER 7, INK 1;RT 0,B

In regel 650 zelten we de

'53a PRINT AT e.lBi-HtraFntlENU" gevonden toets om in een getal,

gevolgd door Extended mode en S40 PRINT BT 4,5i"tl3...,«DBESS dat overeenkomt met de

CapsShift + [1] (=blauw)
E
SS0

N
PRINT AT 6 5-TBJ ADRESS

iugedrukte loets.

gevolgd door de lekst: DIT
560 PRINT AT 8,5;"C3J ADRE5S
EN UERflNDEREN"

650 LET Q=VAL(Q$>

weer Ext.mode en C-S + [2] Variabele Q hevat nu het getal

(=rood) en de tekst: IS EEN dat overeenkomt met de

.».„„- T?„| „,„A~ j. r.C j. til
560 PRINT AT ia,5;"C53...,SCRES ingedrukte toets.

Waa

weer Ext. mode I C-S + [4]

(=groen) en de lekst: VOOR-
BEELD

weer Ext.mode + C-S + [01

(=zwar() en de tekst:

VAN DE SPECTRUM.*

Mils U de beschikking heeft

over een kleuren TV/Monitor
ziet U nu een zeer bonte regel

op het scherm.

OK. Dat staat up bet schetm

toetsaanstag de keu/e kunnen
bepalen. De Spectrum kent hi

commando 'INKliYI' om eeo
bepaalde toetsaauslag te

registreren. We prbiuiken dil

commando uiteiaard om onze
keuze te maken
Nu zijn er vele

iabele Q '.'

We liebben eerder afgesproken
dat we alle subroutines in

veelvouden van 1000-regels
zouden zetten.

Dan kunnen we snel naar regel

660:

660 GOSUB O*1000



Dan voegen we nog regel 670

670 GO TO 500

Dit doen we weer

En ons programraaverloop is

geblokkeerd, Dat willen we niet

want we hebben een bewusle
slop in het lioofdmenu vooizien.
Jus dat is de routine die we
wensen le gebruiken. Daarom

hoofdmenu met regel 670. Als
we uiteindelijk met ons
progiamma willen stoppen. dan

~Nu is er nog een melliode die

meer lijkt op wat er mogelijk
is met o.a. Beta BASIC en Super
BASIC, we komen J;m wat
diditer bij het netjes en
geslruttureerd prog ram merer.
Met het Spectrum BASIC kunnen
we dit slechts sinuilereii, maar
voor de volledigheid zal ik

deze methode ook behandelen.
Voor het gemak noem ik deze
methode maar 'Methode 2\

Daartoe gaan we eerst een

_ .antal namen definieren in on;

initi,ilisa[ie-rouline(9000 ev.)

9033 L

9335 L

RDRESSENBESTRND
HOOFDMENU

tl3 . . . fiDRESSEN INUQER
C2J . . .RDRESSEN WISSEN
C33 . ..RDRESSEN UERP.NDEREN
C4J . . . .RDRESSEN OUERZICHT
CS3 . . .. RDRESSEN OPSLRRN • INLEZEN
C6J . . ..ZOEKEN IN BESTRND
C73 . . ..LRBELS PRINTEN
cs: . . ..STOPPEN MET PROGRRMMR
TOETS UU KEUZE IN ( CI] . . [en )

We kunnen ook met zgn logische
nil dntk kingen werken en dan
zouden we regels 660 t/m 667
kunnen combineren tot 1 wal
langere programmaregel, die
precies hetlelfde doel als

bovenstaande regels.

Regel 660 wordt dan:

660 GOSUB invoer*(Q=l)+wissen'(
02|+verander*(Q=_l>+overzicht*{
Q=4)+opslaan*(Q=5|+7.oeken-(Q=6)
+ labels*(07)+stoppen*<Q=8)

Als bijv. Q=5 dan komt de
computer in regel 660 en
controleert daar wat wel en

GOSUB invoer-(Q=l)+
hier is Q<>5 dus de uitdrukking
{Q=l I is niet waar, du 5 0,

dienlengevolge is dus invoer*0=
0.

Daarna komt de computer bij de
tweede uitdrukking:
wissen*(Q=2) dit is ook niet

waar en dus 0. 010=0.
De volgende wordt: verander*
(Q=3) is dus ook 0. 0+0+0=0
Daarna volgt:+overzkht*(Q=4),
wat ook weer als resultaat

oplevert. 0+0+0+0=0,

Daarna +opslaan*(Q=5) heigeen
wel waar is. Q=5 dus resultaal=

1: opslaan'l levert als

resultaat: 5000"1=5000.
0+0+0+0+5000=5000.
Voor de rest worden de
waarheden allemaal nul, zodat
de uiteindelijke opdrachl
wordt: 0+0+0+0+5000+0+0(0=5000,
Dus de computer gaal naar
subroutine 5000, zoals we
bedoeld hadden.

Deze laatste methode heeft inijn

voorkeur omdal het de meest
duidelijke is.

regel 670 blijft GO TO 500.

Nu hebben we hel hoofdmenu

gaan bouwen aan ons programma.
Dal gaan we doen in de volgende

Mocht U vragen hebben, stuur
deze naar de redaktie t.a.v.

Robert-Jan Donkers en ik ?.al ze
graag behandelen in de rubriek:
'Vragen over BASIC

Graag tot de volgende keer...

(Robert-Jan Donkers)

?:ni pspeb 7 ; ink ljBi e
flOHESSErJBESTfiND

I E-.B: "HGnFOMENU"

EN ui35EN~
56B PRINT AT S
EN UERBNDEREN 1 '

f OI 1

*J 0P5LAAN/INLEZEN"
3d PRINT HI W,Lf"E
1W BESTOW

LB PRINT fll 1B,1 ( "C
HET PRGBRHnnB"
58 PRIM PAPER 7; li

" TDETS UL KEU2E I

10 LET 0I-INXEYS; II= TD 63B

. . . HDRESS

. . -OGRESS

Z0EKE

LABEL



5000 HEM Dpsl

HOE PROGRAMMA'S

1NZENDEN ??

Wij hebben echt niet de lijd

om zelf uw program ma's in I

Dnarom nemcn wij van nil a:

aan nog enkel inzendingen

in aanmerking op cassette,

cartridge voor niiciodrive

of Opus diskette.

Die krijgt u zo spoedig

mogelijk weer terug. Dal km
wel dric a vier weken dureu.

Als het enigszins mogelijk is,

siuur een uitdraai mee (een

listing dus). Dat maalt het

voor ons makkelijk om uw
programma te lezen en naar

waarde te schallen. Bedenk ook

dat het vrij zinloos is, een
piogiamma dat in de gids

Eepiibliceerd zal worden, met
auto-run en beveiligd tegen

BREAK op een cassette op

een Tasword-file of een

Quill- File (geen andere

foriuaten I). Daar bedoelen we

niet mee : "Typ dit pro-

gramma in en doe RUN.' Hou bij

het schrijven van dat lekstje

voor ogen dat het programma
wordl ingetvpt door iemand die

het nog noo'it zag. Uw

illee

. Dat n akt h

r onmogelijk q het

PROGRAMMA'S
VAN LEZERS

werden ingezonden, De auteur

van een gepubliceerd programma
wordt heloond: tenslotte geldt

ook : 'Voor *at. hoort Wat".

Afhankclijk van de kwaliteit

van het programma. ontvangt de

inzender een cadeaubon van

/IS, /25 of /40. Voor Belgen

wordt een andere regeling

getroffcn We proberen zoveel

mogelijk programma's te publi-

ceren. maar otiginalneit en

kwalileil geven de dootslag

bij de selectie

Wat UDG's, blok-graphics en

de speciale QL-tekenset

betreft : wij vinden die 66k
mooi, maar onze printers

Ivtrteren die niet. Die tekens

hebben een code tussen 127 en

U55 (Spectrum) of tussen 128

en 192 (QL). Gebruik die in de

duidelijk.

Vergeet niet om op de informa-

tiedrager plus op alles wat u

Het zou ook wel handig zijn.

jiiiiL'rarnma bedoeld is, hoe het

bedleiul moet worden. waarop

gelet moet worden bij SAVE
en LOAD enzovoorts.

Met andere woorden. we willen

graae dat u er een korte

verklarende teksl bij doet :

[U"Cr;ii]iiH -: aliftll r uzelf

a duidelijk dat er geen

uitleg bij hoeft". Dat
ondervinden wij bijna

dagelijks. Geef instructies

over de SAVE- en LOAD-
volgorde, indien het programma
uit delen bestaat. Wanneei de

tekst ook nog op 30 tekens

breedte wordt getypt, zijn we
helemaal tevreden.

Assembler- listings kunt u

uiteraard ook meezenden. Voot
Spectrum hebben we de Devpac

en de Picturesque; voor QL de

GST Assembler en Devpac QL.

Hou de tekst op een maximale

breedte van 30 tekens per

regel; 1

aparte regel.

WELKE PROGRAMMA'S

Wij kunnen onmogelijk contro-

leren of alle programma's echt

uw eigen werk zijn. Wij moeten

wat dat betreft op uw eerli]k-

heid vertrouwen. Bedenk wel

dat "uw" programma door zeer

velen wordt gezien, die ook
nog andere tijdschriften

lezen. En er is altijd wel
iemand die 6ok dat tijdschrift

heeft gelezen waarin 'uw
-

programma stond.

Gebruikt u 'n routine die niet

van uzelf is. vermeld dat dan.

Wij komen het hoe dan ook te

weten. We beloven dat we de

dader met naam en toenaam
bekend maken. Schande is dan

uw deel - en terecht !

Wij accepter

Warn

a public

gids dus geen programma's
vindt voor uw computer, komt
dat alleen doordat we niets

publicecrhaars ontvingen.

Inzenden dus ! QLers, wordt

wakker !



CASSETTE- & BOEKENSERVICE VOOR LEZERS

'" l

.^b"ed^«r
,

dir™r
nt

di

(BASIS) Abonnee: fl.10.00/i00 8F

5S-04 Hisoft OEVPAC 4, '

voor ..fl.59.00/1180BF
> Abonnees fl.5J.O0/1150BF

MW fl.95.bo/lTOOBF

U1T DE SINCLAIR GIDS.
SS-06 Mijoft PASCAL 1.7

n voor SG-01 t/l SG-D5:
)-At»™iees ! (1. 12.50/250 BF
lezers : fl. 17,50/350 BF

Gid* 1.2. W t SD«b!a 5 Ier/

Writing system. TOPPER !!

voor H.B9,00/178OBF
> Abonnees f I ,80,00/leOOBF

ZX 81 SPECIALS:

Cataiogu.-/E«p(orer e.t. cat

met dr (IdHmi nrngranu-s

ZS-01 05AVE l«adt/>avet tot 16.

seller UDOr ZIB1 16/64K.
voor... fl. 25. 00/500 BF

1 BASIS) Abonnee: f 1.20, 00/400 BF

en/One-liners 1t/i»5/HE*-D

™ voor de Spectrum 128

ssette (Engels)..../ 69.00
S 3.5" (Engels)...,/ 79,00



De uitkomsl worilt gegeven in

decimale-, hexadecimale- en

i>c I ale notatie.

Zelfs de beste zakrekeumachine
laal he! hier afweten.

He! programma wordt geleverd op
cassette en werkt zowel met
cassette als microdrive als

opslagmedium.

De handleiding is ook alweer

een unicuro. NaaM de gebruikers

handleiduig is ei een complcel
" nische bandleiding.

N1EUW DE KLERK

De Klerk is een totaal nieuwe
iekstbewerker voor de ZX
Spectrum.
De geproduceerde teksten kuiu
in verse hillende formaten
warden weggeschreven:

C- Compiler formaal
Tasword II formaat
Pascal formaat
Devpac formaat
ASCII formaat

Spectru li'Si-hikl'.isr

llel programma is een origineel

Nederlands product, gescbreven
door onze medewerker W- Lagerr

omdat hij niet 100% tevreden
was over de mogelijkheden van
Tasword II.

Hel unieke van de Klerk en o<

zijn krachl is dat hij zo

Welke laal je ook gebruikt om
le prograrameren. je kun! nu i

slerlits een programma zowel j

hrirven sc hii j veil, alsook de
sources inlikken voor 'C\
•Pascal

1

,
en voor 'DEVPAC.

[telialve ile tekst mogelijkheid

bezit 'De Klerk' ook een

calculator, die de voiledige

calculator van de Spectrum
beval. De berekening wordt in

het decimale stelsel ingegeven.

In deze lerhnische handleiding

vind je alio informatie die

nodig is cm het programma aan

De editor is stnkken sneller

dan Taswoid II Ook het gekozen
leltertype is beler leesbaar

dan dal van de bekende Tasword-

Een ieder die nog geen Iekstbe-

werker heeft, moet bij zichzelf

fried afwegen wat hij/zij zal

iezen; of de Klerk of Tasword.

Gezien de mogelijkheden van de
Klerk lijkt ons de keuze n'

'

,,U,l „ ...gezi

srkelijk unieke eigenschappe:

Het geheel is keurig verzorgd,

de handleidine in keurige

tingband met een opbergmapje

Het pakket is voorzien van een
garantie- en servicekaart.

Daarmee bent U verzekerd van

tegen een geringe vergofdinj:.

s van / 59.00 hoef

Titel: De Klerk
Medium: Cassette

Auteur; W, Lageina
Producent: Terrain?

Prijfc / 59,00

Beoordeling; 9+



ONE-LINERS 1. FX (Effects)

(Slot)

e lio. ;,:,.„,: af

Laatsl toegezondeo boudl ubio
luut aid in. .

-i - gekla;

seerd. We bekiikeo alle inieo-

iling.-o op dezellde dag (Sn

nacht. vetmovrlelijk) flmwille

,_ Jan de hoeveclheid. kunoeti we
in dit nuroracr nog niels zeggen
ovei dc uuslag "*" de
competilie. Nog even wachteit.

Bel ops alstubliett n iel m«ei

op. "in '• "taatn •! u« iDzen

ding nog wel in aaumerking
koim l)e coropelitie is al laog

afgesloren. Alle inzendiagen
zijn litunen. V'oor de aller

laalsie keei : ja. de hierbij

gepublkeerde one liners komeo
nog ii Hk.Og I

iel,es »

Omwille van de jeugdige leef-

lijd vjii de inzendei. hebhen
we een i.ii '- •-iisur gemaakt op
de lege! dal we lekslen bij

inzenctiiigen ills Tasword- files

_ wilden hebben. We vonden de

gekozen oplossing origineel;

we Jnikken ze dan ook hierbij

af, Het progtammaalje heel

(loepasselijk) "Uilleg".

Een woordje uitleg loch, bij

hel programnia "Uilleg", Bij

de stall word! geviaagd naar

hel "device-nuninier\ Dal kan
1,2 of 3 z-ijn (ondersle dee]

i, bovensle deel

"BBlBHOai.OflcaOGB036tEB31.«FB36C23

13t=EEC13E=aei

ISO RESTORE 1333:

9i3F73as«ci47i:a ,iEciSBiBrp3fiscr:n
7CmEClA7nSB0fJEn5E13F5[;B3F[:B3FC
B3 F 3 EA7E00a3E07C B £ 7CBS7C BE7 3B30C
13naoC13D3D322RC13H2CC

E31BE2EEC11B31E

>» 2. Hexdump

G7 E F ESB3B03 FE9BEB0 530B30 7 1 BB 33E3
FD7E310EC3EeBD7CUSODfi3EFBnBFEE6B
1 Cfl 1 BBS 3EF EQBFEES B 1 CB3E7FDB F EEBB
1CBC F 14 F5E6F8CB3FCB3FCB3FCB3FCDC
10HF1F5E5BFCDC1D
7D7CBCB3BD7C3"

3. Graphics

POKE S3S20,b«13*B:

i exliaaije bij hel progra

"Hexdump* is, dal u hee

ivoudig de dump naar de

X-a ID ESS: PLOT X,fl; DRAU SSS-3

au'eess and K<i76i , £175-a-X find

EEP .01, -F. BEEP .01, F: NEXT F;

OUER B-. BO TO 10

IE. Bolwidt)



DAAR KOMEN DE SCHAATSERS !!!

voor ZX Spectrum

Wat het programma kan ... ingevoerde afstanden en at de d<

bijbehorende puntenklassementen.

iultater i de

eerste twee afstanden een pro-

gnose maakt van de 16 rijders

die op de 4de afstand mee
zullen mogen doen. Rijders in

de gevarenzone krijgen een

getal loegewezen dat nun gevaat

globaal aangeefl. Een en ander

maakt het volgen van de 3de

afstand extra spannend, omdal

Bij de punlenklassemenlen

worden alle afstandsrangm

afgedrukt. en de tijdsversc

[en die ze op de volgende .

stand zouden moelen overt

Het

gevi r lopen "eruil gereder

n en wis nog kans m

Op grond van de resullalen van

de ide afstand, produceert het

programma een overzicht van de

definilieve lste 16 rijders.

Voor eventualiteiten ais het

uitvallen van rijders is een

correctieniogelijkheid voorzien.

Nog een bijzonderheid is dal

het programma bij het slot-

klasicmcnl on lijstje produ-

ceert dat van alle deelnemeiide

landen aangeeft hoe goed ze het

hehhen gedaan. en met hoeveel

rijders ze op het volgende

loernooi mee zullen mogen doen.

>dstrijd-Bij de invoer v

resultaal krijg je. naast het

puntenlotaal en hel rangnunimer

in hel puntenklassement,

automaiisch een overzicht van

alle tot dusver ingevoerde

tijden en afstandrangnummers

Het puntentotaal wordt, Zoals

het reglement voorsehrijft,

afgerund. Ook de overige

geproduceerde cijfers zijn. bij

juisle en volledige invoer van

de tijden. idenliek met die van

de wedstrijdcompuler.

Je kunt ook achteraf steeds

ranglijsten opvragen van alle

sgesc
all-round wedstrijden voor

sprinlwedstrijden).

Gemakkelijk te gebruiken

Het programma houdt er steeds

rekening mee dat de kijker niet

altijd volledig en juisl over

de prestaties wordt ingelicbt.

Zo kun je tijden zonder enig

bezwaar altijd alsnog op de

gewone manier nieuw of gewij -

zigd invoeren, ook als er al

tijden van latere afstanden

zijn ingevoerd, Verder word je

op eventuele ontbrekende

gegevens gewezen, als dat

relevant is, en kun je opvragen

welke het zijn.

Gegevens worden individueel

insjevuerd. Je hoeft geen

denkbeeldige tegenstander te

creeren als iemand alleen

tijdt. Dit brengt wel met zich

mee dat het programma geen

rillenovemchten maakt.

Na het laden verschijnl op het

scherm de vraag: "staan er

gegevens op band? J/N'. U hebt

nog geen resultaten op de band

en drukt dus N. Nu verschijnl

het hoofdmenu dat de eerste

keer alleen bestaat uil; 'Druk

in: I voor invoeren gegevens*.

U doet dit. Vervolgens wordt

naar de afstand gevraagd. U
voert het aantal meters in.

Eenmalig volgl dan de vraag of

deze afstand nieuw is en de

eerste afstand van het toernooi.

Dit heeft naast een controlemo-

gelijkheid als achtergrond dal

het programma alleen goed kan

werken als het de verse hillende

afstanden van het toernooi in

die volgorde leert kennen.

waarin Ze ook worden verreden.

U moet de eerste keer dus 500

invoeren en daarna de vraag

bevesligend beantwoorden. Moet
u ontkennen dan wordt de

afstand opnieuw gevraagd.

I kunt it elkaar naam e

Getiruik een vaste afkorting van

3 letters per land. Ter contro-

le zal bij eerste kennismaking

gevraagd worden of de rijder

nieuw is. Daarna kunt u de tijd

Je hoeft na het laden van het van de rijder invoeren.

programma diet eerst een
BELANGRIJK

kunt onmiddellijk met de invoer

van gegevens beginnen. Op de 500 meter hoeft u alleen

het aantal see. (met max. 2

Altes wordt met fifin programma decimalen) in te voeren. Op de

gedaan. andere afstanden moet u het

aantal hele minuten invoeren.

Het programma houdt er, waar dan een spatie, en dan het

mi.xielijk. rekening mee dat aantal sec. Het aantal sec.

gebruikers fouten maken, Het moet in dit geval kleiner zijn

accepteert bijvoorbeeld alleen dan 60, en moet ook worden

na om bevesliging te hebbeu ingevuld als hel nul is.

gevraagd. een tijd kleiner dan

30 sec. of groter dan 1 min. op



inll.lOsec: 5 11-1 of 5 11.10

inOl.llsec: 5 1.11 of 5 01.11

inOO.lOsec: 5 .1 of 5 00.10

inOO.OUsec: 5

Op hel scherm verschijnen nu de

gegevens van de tijder

(puntentolaal, rangnummers). U
kuti! via een submenu vervolgens

terug naar hel hoofdmenu ofwel

verdere resultalen invoeren,

Het tweede resullaal dat u

van de eerste afstand zijn,

maar de tweede afstand is vanaf

nu ook mogelijk.

U kunt steeds zonder bezwaar

in alle afstanden die de com-
-,-jtet op een bepaald moment
heeft leren kennen, door elkaar

tijden invoeren. U kunl ook

altijd tijden later veranderen

(er wordl beviistigiug geVrUgd)
of alsnog nieuwe rijders

toevoegen. Via het hoofdmenu

opnieuw wilt invoeren. Rangnum
mers enz. worden in alle

genoemde gevallen aangepast.

Een serie korle, steeds lager

wordende BEEPs duidt erop dat

het laatst ingevoerde gegeven

of de laatst gegeven opdracht

vervalt. Dit kan het gevolg

zijn van een fout bij de

invoer. of van een onlkennend
antwoord van de gebruiker op

Naarmate u meer gegevens hebt

ingevoerd, wordt het aantai

opties van hel hoofdmenu, dat

verder voor zichzelf spreekt,

groter. Als u lijsten wilt

zien, wordt gevraagd of u een

printe.-afdruk wilt.

Savcn en laden van gegevr

U kunl voor de zekerheitl het

beste af en toe de gegevens

saven, Dit kan op elk moment
vanuil het hoofdmenu. Het save

gebeurl in 3 blokjes: namen/
resultaten/ afstanden. Er zal 1

keer worden gevraagd een toets

in te drukken. Zet de gegevens

vlak achter elkaar weg.

Vervolgens dient U de band voor

verificatie af te spelen.

Als u het programma inlaadt.

alsmede de gegevens (oa de

vraag: "staan er gegevens op

band?"), berekenl de computer

eerst het een en ander opnieuw

en gaat dan verder alsof de

onderbreking er nooit is

geweest.

I (• i ptoftamni.i is niet al te

snel omdat het voo'tdurend

zoekt en sotteerl. Een met een

compiler in machinelaal omge'
zrtle versie vcnuiml de muge

lijfch •-: om tussen hel

I Herb -i •! - op hel

scherm te -.-«=- i: >

l;i; INUEHSE 0. " D
ari": GO SUB SIIB
in CLS : GO SUB SB



[ THEN 15G3 LET u-il: LET i-z,
1731 PRINT " - Bias

iO BUS H650

: sua saao: eo t

SUltatBl": SSUE

1930 PRINT IT IB,

3 SUB 3133.

IS, LET ST-LEN
1 IF US—FOUT" Then so°suB

a
5aaa Q

G
1?30

F l" )-B THEN PR

50 TQ 1551

Il-B: GQ TO 15 iii IE?h SB.5
N DO 5U8 5000!

atvxiaaa
',N,n-e the

556 LEI il-UBL I SC TO mi-1). L 1?00°QO
7
5UE 5508

<iaa00i* 55S0 i

i PRINT FLASH 1;",

THEN GO SUB 5

. go UERSE 1|-T-

Clfl0*Cs-zl*B 17B& l»

1 STEP -1

i THEN PRINT IN



534S LET t-t-1 B: FOB 1-1 TD 6= REOO JS: IF US- 3273 IF 5t3.S»2B AND aat-1 TH
2346 CL5 . PRINT "O.K.,"; INUERS IS THEN CD TO 3036 GO TO 3S75
E lid*, INUERSE

:

" vH ru;l JderB" 3034 NEXT I 3274 IF S(3,S)<-50 OR 5(4.1X1
5350 30 TD E5G0 3036 PRINT "afstar-d mat mogallj THEN GO TQ 3300
5420 PRINT •*;") met aaniunzig" k": GQ SUB 5000: SO TO 5550 3275 PRINT i GG SUB 6400; REn
2430 GO 5UB 5000: GO TO BSGB 3036 LET 11-URL IS; FDR I-I TD k taraltniiiatbeald

2504 PRINT 1(" ] mat BBnu.aiiH" o afstaid"; EG SUB 5000: GO ID 3 3377 PRINT "land bij voltjand k

2SB6 GO SUB 5000: GO IQ ESEB SG0 plnanschac :
'

: GO SUB 6400
SSOB CLS 303B NEXT I 3S7B IF 5(3,2)<t-l THEN GO TD

GO TO 3263
00 J0b8 au suBjrtee 3eao PRINT "Cindien la 53 jula

THEN GO TO'eSM P "(lis* m "' 03 S"B S4W 3EB3 PRINT : GO SUB 6400: PRIti

5517 PRIi: ! HhHIIHl nB ". 306c; IF K-l ThFN 3n TO 3130 "-: tooraaultaaf ,

">
: maur dan r

£523 PR: NT TB.B CSI

£530 IF ztE.k,4)-B TH
"

| : GQ " !0 5S3B

5S35 PR :nt ")'

5533 GO
:

5540 GO SUB G470
ES60 PR!
5570 PRINT "druk

557S IF

55B0 IF INKEWO

"

60
SS90 GO

t"l THEN SO

271J GL.

S7sS GO TO 2560

t-1 THEN GO TO 3E 3531 print INT ntYl ; : IF ku-.0S
THEN PRINT •»"[

k-1 THEN GO TO 31 3595 IF ku-.BS THEN PRINT •*•(

30 3236 IF Hlji.15 T
k<>4 THEN GO 3597 IF I>0 THEri

9 6400: LET fjp 3310 ED TO 2560

3164 IF ZJtE

27-C
27B1

;;;
: lie)

"Mr" met . dl ,

""""

S-6B GO TO 2 =SO
c-S 3D

-;;^. if -:;r
SUB G40(

.:;:-

i
NT

: E4EE
3D

7:b"-£

i: :!!.

ii"

S ™
s;b^-™bii!aS THEN GG 3730

3
PR?N- : "ar OntbMkw. u»t

III1] pr-1: GO SUB £"»
3740 LET 1

3760 GD SI II 5060
TO 3S40

3B00 GO BUB 53EC

LINE ri: RESTORE 105 3575 IF k<4 THEN GO TD 3300 4S50 IF zt I . d. O-IXKJ ,
d

.
n-1 » TH



<>e AND 5t3.2)>SB THEN 6

<-t BUD b-3 THEN GO TO B

61-t-l-Slb*l,H) THEN GG

1718 FDR Q-l

670S IF stE.Y.EJ-a THEN GG TO 67

RETURN

5E40 IF q-3 THEN GG TD S2G1 G32B GQ SUB 50GB

s-3 THEN GQ TO 7660

5550 IF bSB>-20 TH

S5B0 LET b2B-b50*l

3 FDR 1-1 TO t



73M IF I(E,k.1)>H THEN G

731« IF k-3 OS US THEN G

73SS IF k-3 THEn'lEt'z*CE

733B SD SUB B3B0

WORDT NU
ABONNEE

en
ontvang

DE SPECIAL

GRATIS !I!

AU j* O08 uu> *b^M btnl

Allc abumi
jnnr tigs 9

A Is (l aile.

75BB BP SUB lesa

75BB IF j-E

U heed een OLip U will in C
ciun programmer en. Alt aho n nee
kri]g |t ! 39,00 korling op de
C-comniler van HiSoft.

DEN DUS I

I BS-CHRJ (CODE lNKEYH-32
90SB IF l(E.e,e)<17- 9p THEN GO I



QL PROGRAMMA:

SPAOE SIMULATOR
Hel is de bedoeling bij Spate
Simulator om zoveel mogelijk
punten !e behalen. Dal kan op

Bij de cerste mogelijkheid.
moet je op radar naar bet

vijandelijke schip vliegen.

Als je het vijandelijke schif

in het hoofdscherm ziet. mo
je zo sturen dat bet schip

deJe moet wel oppassen
vijand schiet ook naar uw
schip. Als er iets geraakt
wordt, komt dit onder in het

witte scherm te staan. U kunt
uw schip laten repareren duur
op een planeel te landen.

VOOI het aangeven van ecu
ichting, gebruikt u de
;ursortoetsen (of de joystick
n CTRI.l'j

:n de spatiebalk

lelbeid, dc

uilvncien van eeo opdrachl,
moet u eersl op Fl diukken.

eep |
1 1- ti • ' 'I ii!; k ic-

gescbikte planeet uil/oeken
door de groene stip op een
rode slip te zetteo. Als het u

te i i. . -i < g.ul. kunt U de
spaiie gebruikeo om wal
snellei over de kaart te gaan

Als u n

'M'"
t de grot

rode s

BNTBR rndiukken
Dan viaagl de computer met
welke snelheid u naar de
planeel wilt vliegen Hoe
boger de snelheid. des le meer
hrandstol er verbruikt wordt

30

Omdat brandstof en zuurstof
erg zeldzaam zijn. krijgl een
mimlescliip dat op een planeel
landt, een bepaalde hoeveel-
heid per keer dat men landt.

Als men loch meet wil, moet
men vaker landen. Men moet et
wel op lettcn, dat men niel te

pletter vliegt legen de
planeet, omdat het landings-
geslel niel sterk genoeg is.

Dit staat linksonder in het
scherm, Als u tijdens de

WRAPdrive will sloppen,
druk dan op Esc.

De tweede manier om punten te

halen, is het uitvoeren van
(ljulracliten. Als u op F2 drukt,
dan vers.hijnt er linksonder
in het scherm een opdrachl. U
kunt verder gaan met het

hel

-dm:
opdra

Als de opdrachl u niel bevalt,

is het niet mogelijk om een
audere opdrachl te krijgen.

Ais u F3 drukt, krijgt u een
iiileehreide help- functie.

Dit is makkelijk als u geraakt

bent en u wilt even kijken of

er een geschikte planeet in de
buurt is of om nog even wat ua
te kijken (als ll de Sinclair

gids niet bij de hand heeftl.

Als u weer terug naar het spel

wilt, moet u Esc een paar keer
iniirukken totdat u weer lerug
in het spel bent,

Als u F4 indrukt, stop! het
programma even (de tijd ook)
en wacht op een toets. Dit is

makkelijk als u bv. will eten

(het spel kan uren duren als u

handig speelt).

Als u F5 indrukt, stopt het
programma en als u een plaats

in de top 10 lieeft bereikt,

dan kunt u uw naam intikken;

anders verschijnt de top 10
normaal, Dit gebeurt ook als

het spel op een andere manier
eindigl.

Enkele lips :

- Maak een kaart waarop de
positie van de planeten staat,

met gegevens

Sums kun je een vijamielijk

ruimteschip niel op hel radar-

scherm zien. omdal het ruimte-
schip zich bovenin het scherm
bevindt, tussen of onder de
letters. Ga dan naar boven.

- Kijk goed uit of de planeet

niet levL'L-l aanlrckingskrnchL
heeft voor uw landingsgestel.

alvorens u gaal landen.

- Maak geen fout bij hel

intikken van uw naam bij de
lijst met hoge scores, want er

is geen mogelijkheid om terug

Beide auteuis vrngeu dal

lezers die dit spel spelen,

hun hoge scores meedelen en de
langste tijd die ze hebben
bereikt. Scores vanaf 2500
vinden ze a! erg aardig.

Schrijf naar de gids, wij

publiceren de ctjfers.

Nog even dit : dit is de
laatste keer dat we een
programma publiceren dat vai

niel-ASCU tekens gebruik
maakl in de listing. Alle
pijltjes en anderstalige
tekens 7.ijn besl mooi om le

zien, maar veroorzaken voor
ons een hoop oponthoud. oinrJ

wij elke keer die tekentjes
apart moeten opzoeken.
.i Idnikki-ii en inmonteren.
Gebruik voortaan CHR$(„>,

Een tweede punt (dat geldl

overigens niet alleen voor
deze auteurs) is, dat bet geen
enkele zin heeft om een
programma dat u ons toestuur
le doen autorunnen of tegen
LLIST te beveiligen. Vooral
dit laatste lijkt ons ietwat
in tegensprank met de
Ih-iI in- tin.!; van dele rubriek...
Elke hindernis op weg naar
LLlSTen verkleint de kans
dat uw programma wordt
gepubliceeYd.



L THEN spaed ma ouEEtftH.e

3ia csize s,e
338 BT 1S.34:FLS1SH 1

330 PRINT 'Gee 6 Lau

3?e paper e.e

: KE¥RDUC0)-3? THEN fl

J OEFina PROCedure

SdurB DISPLAYS

1B30 AT"3,B,3:PRINTIt3, 'Tim«

44B, POPER4t3,Si I
BIsa.l.aBiPSINTMi'x-'itN

fl!iia.e.30:PRiNTit3i 'u-
1 [im

438 CLS»3;CLSIt4 ! CLS#S:C

588 5CflLE*4, 1880. -1800,

KFmi PROCeduro HIT

BEEP 0. £5.355.3588.4,15,1

730 HT H.lBiPRINT 'X'

710 REPeat Icrap

750 IF apsBd-30 THEN «f-

51S0 CURSOR >,u

53.13,5 I 5300 END FOR n

aeio cursor ii |U
esea print

S THEN MI 2230 BEEP

SIO SELect ON k

eSB -64:£HfiSEENEnV;FI
B70 -eSiLEFTtFIHE
aaa -80, right 1 fire
B90 -133: OOUNt FIRE

318 -6:LEFT:UP
930 -130;LEFT:nOWN
S3B -£0;RIGMT:UP

£370 h-b-3

S70 -B4tR1GHT:L

2460 BEEF 1

5170 ' INK



2550 DEE 1 no 3950 END I

3230 ST 9.S

Lnni 333B PRIUl'^SCORE -'!

Lani 3360 DEFlna PROCeOurH E

USB PflUBE

j-yl^xl-xl^u

3530 keg-KEVROliK 1

:

E 0.8 TQ 50.20 ! 4

l-Ul-100 H330 E

t DEFino PRUCeO

1540 REBQ D><r



S, 30 asd) STEP 1

BE30
6040

, Batt' ,7000,5

4GS0 DBTfl -B75,-P50,'E

46B0 Dam -000,410, 'E)

0,150, 'Dual', 4000,1

SlflB STRIP 3
si 15, is
PRINT 'B»

62 is

S530

1 450,100, 'Spa*

1770 CLSHS

4790 PRINT-IS, "Fuol

4600 PRINT'S. "Qxga

FL0SHII5, 3- ::.

-I flHDRTEQ.' 6SJB

4930 ELSE
4SS0 PRiNT«Sj '

S000 END IF

5BB0 END DEFine

6600 -*:

apspood-3 5S30 AT 13,1

St 5350 PRINT''

i0 END REFflBt itipu.loop 5340 STRIP 5
5170 PIJL SS50 PT 19,5
5IS0 dlstBnce-SDFTCCCmnmx-pxfnJ) 5SS0 PRINT '

3)-CCniBnU-pU ln))-B)l 5370 SI 11,5

5508 scepy»iyl-py<n)"j/<cliBtaTice/ 5SSB STRIP 4



egia
aesa
PDRACHT

aasa displays
SSS0 END DEFlne
0370 DEFine PRDCedure P

8350 DEFine PRQCadu
B36B CL5#B
037a LPRINT 'S BflC

771B END I

8450 kaU-tODElINICEYB -in

B4S0
-e7;CLS»B=RET

ro- ex

MM-
1™

-5B:FLANET_IN :EXI

B470
1000

-S1:HADAR_INF ;EXIT

H49e
DD"

-se^niS5iQNS_ NF0:£

B500 END KEPent lnp_lonp

SS30 DEFine PRDCedure CONTROLS

S56B LPRINT 'Use •*** for

7SS0

7B40

7530
7340 oodr-B

7560
7570

75BB
75SB "ore-'

78B0

795B

BBSB

BB30 -ie ;

734B

3~«E LPRINT 'Presa CESCJto r

3
^p.

LPRINT - inhere do udu ign

H^V LPHINT '1) INFO ABOUT «.

a753 LPRINT '5) LANDING INFD

kou-CCDD£CINKEYBC-D)
SELHCt DN keg

-57 I DISPLAVS, RETurn

BBM -SBan INFD: exit inpl

BE3i?G END SELect

SB50 END DEFine



BB63 DEFino PBOCod

IllSBiQN ABORTED. '

" COTIPUTEH DESTROYED

36BB FOR n-1 TO I

r S.SiPHINI 'Entsr name

r la.SiPRiNT fillscj,

aaaa ksy-cnDECiNKE'i
SELoc- ON kej

0340 -32 ID 191:

] THE 3790 LPHINT 'n "

9660 END OEFini

3290 LPHINT '

atea lpsint 'by tho piiohteomp

RESTORE 18!

7a.tE.3e.3e,
37,110,115,32,71

32. 100, 101, 35, 71 ,4B,3B~9

niuhtnuJ-scarsiAT 18,5.

P

H1,33,3E,3e]BB,iei
1 35,71,59,82,33.79,78



:ne3

iis:o
uasa

END DEFlna WHIT
DEFine PROCaduro ABORT«9

3g °e
T

3s
3
f

aff?
D

a7°iaa 'tVlBH
1 DISPLAY

OT 10,5
PRINT 'PS PRESSED'USM data as

**£
iwaa!

for n-j rrj io0,pbuse i

END DEFlno
EFlno PHOCoaure DISPLAY e

CLS#B
??*ii fi&S

1
LPRINT • PRES

LFRINT'' FOR

f^'Va? ' x 's^ii fila ' Ffe
B
fi?

»a
ll

11030 DEFinB FROCaduro UfllT

uma clshs

11360

END DEFlna
EFlno FRDCoduro RESTARTTI

™
REDEKUNDIG
ONTLEDEN

Een van de weinige prodncten
van JS Software, waarin

samenwerkten een gep. hoofd va

een basisschool, ondergetekende

en een student aan de T.U. te

F.iiitlhoven. Peter Adriaansg,

bekend van de "Malle Muur",
uitgegoven door M.C.N.

Na het laden wordt het kind

gevraagd. boe het beet en om

Het kind ziet niet alleen, wat

het tiki, maar hoort ook
duidelijk of het een tetter

heeft ingetikt, de bekende
"Poke 23609.--".

Er worden 10 linnen aangeboden
en bij elke zin 3 antwoorden,

de veeigebruikte Multiple

Choice-methode. Door het

intikken van een 1, 2 of 3

geeft het kind zijn voorkeur

36

educatiefjes

aan. Heeft het een goede 1

gedaan dan wordt het op

Iwccerlei wijze beloond:

1 Een knit vrolijk wijsje

2. Op het schetm verschijr

knipperend "GOPD*

IHpiH

a foutie

leur en uiteraard e

irend TOUT".

Aan het eind kan men het

resultaat op een eenvoudige

printer uit laten printen. Dit

prqgramma is inakkelijk le

"breaken" en men kan de listir

REM-slalemenls

Lrijgbw

Er is gebruik gemaakt van
)

geluid. Het geheel verloopt

aardig vlot.

best u dei

Het programma is

bij Data-Skip en, i

uitverkocbt, tegen kostprijs

bij JS Software. Uiteraard geen
waanL'i iti£*[ ij ter, maar ik kan
het wel van harte aanbevelen.



BETA BASIC PROGRAMMEERTIPS

Diverse Beta Basic- gebiuikers
nelihen tegenov.er mij hun
ver won tiering uiljinsprnki'ii dal

Bela Basic wel een LIST
DEF KEY maar geen LIST
DEF PROC. een opsomming d'us

van de namen van alle in lief

piogramma voorkomende proce-

dures. De volgende DEF
KEY voorziel in deze lacune:

,FH mS()(J TO FH p{23
58): LET dS-FN i$(5,I
TO j*k*{k<l)+l*(l<k)-

Ook zonder Beta Basic kan men
op effkienlere wijze program-
mer/en dan veelal geschiedt.

F'cn voorbeeld: Bela Basic

kenl GET waarbij bet pro-

MENU-GESTUURDK
PROGRAMMA'S
(ZOALS TASWORD II)

Nadal de keuzemogelijkheden
voorzien van eeu letter op het
scherm zijn afgcdrukt, wordt
via een Ucr hovenst aande
"GET"-mogelijkheden een
aS me! de letter van keuze
gevuld. Vervolgens del men

Betawordt ingedrukt. Zom
Basic doe l men het meeslal met
een IN KEYS- routine die

enkele regels in beslag neemt.
In plaats daarvnn is ook
mogelijk:

PAUSE 0:
LET gS=CHRS PEEK 23560
(23559 mag ook)

"of: PAUSE O:
LET g-PEEK 23560
(of 23559)

of: PAUSE 20:
FOR 6"0 TO STEP Oi
LET g=C0DE INKEY$ :

NEXT g

De PAUSE 20 dieot ervoor
om de gebruiker de tijd te

geven lijn vinger van de
vongc- ingedrukie loets te

lichten.

in heel veel programme's Ireft

men LINE INPUTs aan,

bv. INPUT LINE a$.

Ik heb iiooit begrepen wal daar

de ziu van is. Het is dan veel

moeilijker (en bij Beta basic

zelfs onraogelijk) om een STOP
in INPUT te bewerkstelligen

dan bij de norraale INPUT van
strings.

GOTO FN j(.

De proerainma-oiiderdelen,
behoieode bij de diverse

letters, moeten dan beeinnen
bij 10 voor de keuze a. bij

110 voor de keuze b. bij 210
voor de keuze c em. De
subroutines behorend bij elk

pninraiuma-iiiideideel plaats ik

op de regels 1 l/m 9, 101 t/m
109 enz. Als men vindt dat de
afstanden tussen de
programmamodules te klein

zijn, dan lioeft men alleen

maar de DEF FN statement
aan te passen en natuurlijk de
moduli.-:; op de zo berekende
i.-L'.vlnumiiieis under te brengen.
Bezilleis van een micro- of

diskdrive-. heeft U bv. door
een te lage RAMTOP te

weinig ruimte voor de Basic,

dan maakl U van elke module
een apart prograinma, dat U de
naam geeft van de letter uil

bet menu, Wordt dan de keuze
gemaakl, dan zet U in de

In vele handboeken staan korte

macliinefaalroutmes waarmee V
programmaregels kunt weghalen.
Is zo'n programma-onderdeel
afgewerkl dan roepi U die

hel programma-

van een andere module. Zo'n
DELETE-routine vraagt

om het eersle en het laalste

blok. Dat is ook heel

geinakkelijk:
LET bl=FB j(aS):
LET b2= FN j(a$)+90.
U moet er dan wel voor zorgen

dat programmaregel b.? beslaat!

DELETE bi TO b2

Ni : blij

aruen van de variabelen die

door het gewisle blok zijn

gegenereerd. bewaard en ze
liiinnen dus gewoon weer word
gebroikt door een andere
module die van cartridge of
st h i jf koinl. Brengt U in een
module verandci ingen aan. dai
is het met Bela Basic- monc-lijk

om deze module selectief te

Voor niijn eigen gebruik vai
TASWORD II beschik ik

over ca. 40 modules. Daar
zitten natuurlijk dubbele bij

met dezelfde regeluummers t

dus ook dezelfde namen (er

zijn immers slechts 26 letter!

in hel alfabet). Geen
piobleem. want die staan

gewoon niet op dezelfde
schijf. In verband met de
suelheid laat U permanent
natuurlijk zoveel mogelijk
modules in het programma
staan, zodat er slechts af en
toe gewist en gemerged ruoel

worden.

TASWORD II

ALS SPREADSHEET EN
ALS DATABASE

In mijn TASWORD II

de

liidcvi'leci li

i hel MERGED



PEEK FN q(y.x)

kunl U in Basic le

POKE FN q{y,x),getal

kunl U op die plaats vai

de volgende subroutine:

a rot 1-1 TO LEU IS' POIE 6+1,

Ergens anders in het progra

wordt als resultaal van bv.

een beiekening een 1$

gegenereertt, bv.

Mel GOSUB PI word! dan de 13

gepoked op de kolommen 31 en

volgende van regel nr (een

variable). Zo kun! U hele

lijsten mel getallen poken in

de tekst.

Oplellen van zulke getallen en

de uilkomsl poken in de teksl,

gaal net zo gcmakkehjk. Mijn
cijferadniinistratie bii mijn
werk als lerf

inclusief de invulling van bet

ki'lasiingbiljet, dii alles en

nog veel nicer doe ik met
TASWORD II. Ben ik niet

levreden met de POKE-
rpsuliaten, dan bedenk ik dal

TASWORD II ook nog een
tekstverwerkei is eu werk ik

het resultaal vanaf het

loetsenbord bij, wat echler

vrijwel nooit nodig is. Er is

mijns inziens geen flestbeler

hcr.t.iiidsK'lieci pi ocrnniirui d;»

TASWORD II denkbaar.

OPEN/'.;"™ 1

Hn"UTI4;l!
LET g=...
GOSUB PI B

lebt z s V de

opdracht geeft: FORMAT
5,'TASniSK". i!LV„lgd door
MOVF.N of SAVEN via

kanaal 5, en vervolgens doet u

RUN, dan ziet U de Ramdisk mi

de daarop aanwezige files in

de vorm van een TASWORD 2

tekst. die U naar harlelust

kunl wijzigen. Daarna kunl U
de file wee* lerug-MOVEn
naar de schijf.

Will \S wijzlgiagen aanbrengen
die in de It kh!- mode niet

> worden ingetikl (met
a tekei) : 32 of

fin e adn

Ik heb dan ook niel de minsle

behoefle aan programma's als

VU-CALC. MASTERFILE e.d.

Voor he! uitsluitend typen van

teksten (zoals deze!). gebruik
ik uileraard TASWORD III.

hoewel ook TASWORD II een

superieure lektstverwerker

bit] ft (we moeten dus een nog
sterker woord dan superieur

bedenken voor TASWORD III !).

Voor de hezitters van een Opus

i RAMDISK

> 143, dan kunt U
deze wijiigingen vanuit Basic

maken met behulp van hoger
genoemde DEF FN q(y,x),

regel en n dat van de kolom
is. dus

le volgende numme
:n ander geheel
:ien in de vorm van
ie\t TASWORD 2

LISTING 3:

Aaatnaak van An en A$

Veei sukses met "nlisf!

(W. Lageman)



DE OL GIDS
COLOFON

De QL-GIDS is een uitgave van:

Terminal Software Publicaties,

Postbus 111.

5110 AC BAARLE NASSAU.

Hoofdredaktie: F.Brarids

De QL-GIDS verschijnl als

specials bijlage bij de
SINCLAIR GIDS.

Niels uil deze uitgave mag
— wotden verspreid of vermenig-

vuliiiijil zonder voorafgaande
schrifielijke toestemming van
de uitgever,

EXCUSES II!

Tol ons aller spijt was bij de
voiige SINCLAIR GIDS
geen QL-GIDS gevoegd. Door
iiidgehrek warm we niet in

voor elkaar te krijgen. Met
ingang van dil uummer zal de
QL-GIDS echter weer permanenl
deel uitmaken van de
SINCLA1R-GIDS. Bovendi

De

af a i gebru

De redaktie zal alles in bet
werk stellen. om bet de QL e

THOR gebruikers zo goed
mogeljjl

EIDERSOFT, bij vele QL
gebruikers bekend van de
programma's ICE en de vele

spelletjes (Karale. etc.)

'(eert in de problems

opgelopen, dal een
I iiilliswntent welhnast
onoverkomelijk was.

Eidersoft is echter van de
iiidt-rgang gered door de firma
PCML en TRANSFORM,
beidc crediteuren en concurrent

i EIDERSOFT. De overige
dileuren hebbcn goedkeuring
leend aan de overname door

de beide bedrijven.

PCML gaat de Atari ST 'tak' vac
l-'IDLRSOIT voonzelteo
ie lot op heden aktief was
nder de naam TRIANGLE'.

TRANSFORM, bij velen van u
bekend als leverancier van QL
spullen, zal de QL 'tak'

De naam EIDERSOFT blijfl

daarbij volledig in ere. Voor
support van EIDERSOFT
produkten kunt u zich dus in

Het is een goed leken, dat de
heren handelaren een bedrijf
met een naam als EIDERSOFT
niet verloren laten gaan. He!
zou immers ook te gek worded,
als de gebruikers moesten
lijden onder bet *mis-
niaiiageiueiit', dal tegenwoordig
vele bedrijven ten gronde
richt, Wij wensen TRANSFORM
dan ook veel s

nieuwe aktivir.

Z88 NU IN NEDERLAND lit)

In het vortge nummer van de
SINCLAIR GIDS kon u

en volledige recensie van
Sinclair's jongste computer
lezen. In dil artikel werd
mgegeven, dat ELRA
i'a.lrschijnlijk' de tniporteur
>u worden. Dil is echter niet

het eeval. De importeur van de
Z88 is een nieuw bedrijf, dat
puur specialisti'sch met
de Z88 de mark! opgaat; t.w.

ANGLO-DUTCH DATA B.V..
I'OSI BUS 545,
7500 AM ENSCHEDE.
TEL. 053-358220
TELEX 44277 btctw n I

FAX 053-337415

32 K RAH
32 K EPROH
12BH RAH
12BK EPROH
PC-Link

)M Uiaser...

ledereen die infornlalie over de

S wenst, kan terechl bij de

bekende (Sinclair)-dealers als

DATA-SKIP te GOUDA of

KOMIN te EINDHOVEN.

Natuurlijk kunl u ook
rechtstreeks bij ADD terecbt

r informatie



NEW
OL OAAT VREEMD ?

Dal de QL ook in aadere
werelddelen succes heell,

hliikt wel nil hel feil, dal

een nioBW hedrijf in NIEl'W
ZEELAND iniliatieveu toont

voor de QL.

Hel bedrijf, MAXTRONICS
R&D Lid. openl de iveg naar

Ik'l gaal hierbij om de

QTALK.

De QTALK is een hardware

uittweiding, die de QL
gesproken woord laal begrijpen

en spteken!

De loepiissingen zijn als volgt;

-Als hnlpmiddel voor lien die

niet kunnen lezen ei f problemeu
met de uifspraak hebben.
-Als hulpmiddel bij hel leren

van een vreenide laal; de
uitspraak van een vreemd woon
wordt gegeven.

-Als echo van hel loetsenbord.

waardoor hel nalezen van
teksten overbodig wordi.

-Geeft gesproken waarschmving
bij bijvoorbeeld alarmerings-

ayslemen.
- Kan aanwi]7.iiiEen eeven aan

degene die de computer bedienl

-Leest listings voor, terwijl u

de hardcopy conlroleert.

-Kan gebruikl wordcn bij

i-IHilpiDeramma's of als exlra

DE HARDWARE

1 belas r de

-Volume, liionhoogte en iilme

zijn regelbaar.

-Compieet met aaiisluilLibuls

voot de QL.
-Speciale THOR versie.
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De QTALK zet rniendsnel
elke suing om in gesproken
woord, of nndersom. U kunl
daarbij zelf bepalen hoe hel

woord moel warden uilgesproken.

en op welke toonhoogte.

Bepaaldo woordeu ol

uitdrukkingen die niet

uilspreekbaar zijn, zoals

*mdv_' worden in een aparle

label opgenoraen. LI bent in

1 staal. om een vocabulaire in

elke geweusle laal op le

bouwen! De lengte van de

vocabuiaire word! ttatuurlijk

bepaald door de gioolte van hel

gelieugen, maar zelfs met een

standaard QL heefl u al vele

iiumebjkheden. \ a unit BASIC
o( Macliinecode is de QTALK
simpel aan te roepen. Zelfs

vanuit Pascal, Fortran of C
heefl u geen pioblemea.

In de zeer uilgebreide

bandleidins worden deze en nog
vele mogelijkheden nieer u
volledig en duidelijk

uilgelegd. zodat het gebrnik
simpel en niletsl doellreffend

werkt. (Wat denkl u bijv. van
een sprekende QL-klokl)

Naasl de QTALK hied
Maslronics Iwee nieuwe
OL-programmas aan. die beide
gebruik maken van de QTALK
speech- facilileiten. Hel gaal

let

PUZZLE MANIA

vee'f'lij'kt'op'bijT'

JET-SET Wll.J.Y. opgvhmiwd
nil 40 schermeu. Met nrrigiar

is volledig in machine-code
geschreven, en beschikl over
zeer [raaie graphics. Hel
anidiesle is wel. dal u via de
OTALK oplossingen en lips

krijgt loegespeelt.

ALIEN HIJACK

een fulurislisch 3D-spel, niel
Iraaie graphics, volledig in

machine code geschreven. 1

spel heefl 192 schermen vo
aktie. waarbij zowel de held
als de aliens spreken via de
QTALK!

MAXTRONICS R&D Lid,

26A Conway Slreei.

Chrislchurch 2,

New Zealand.

De prijzen; (in Engelse Ponden)

QTALK 8S,S0
ALIEN HIJACK 13,25
PUZZLE MANIA 12,50



PDQL
DE NAAM VOOR UTILITIES!

PDQL is zeker geen
komer voor de QL: zij werken
al jaren voor de QL. maar bun
iiaam is in Nederland en
Belgie nog steeds onbekend.

van de programmas die ?.\

onlwikkelen. PDQL houdt
ch uitsluitend bezig mel

-onlwikkelen van utilities

de gevorderde gebruiker

QL. Een omschrijving v;

gedeelfe van bun leverings-

pakkel is hier op zijn plaats;

FILE COMPARATOR.

Hel COMPARE programma is in

slaal. om twee files, op
dezelfde of verschillende

device met elkaar le

vergelijken.

I'e veigclijkine eebeurt in

hlokkon v'iin ?1 > karakters

tegelijk. Het kiezen van een
device wordl bij het opstarlen

gevraaed; u heefl de keuze uit

flp/md~v/fdk/ram.' Winchester of

_.verig. U kunt dus van elk

niogelijk device gebruik maken.

Vervolgens worden de file-name

van de te vergelijken files

Eevraagu". en of vanaf het begin

van de file moet worden
ergeleken, of ergens midden in

kt verder als

de file.

Hel progra
volgt; elke sector van 3fci

bytes wordt op het, scherm
weergegeven, boven elkaar.

Rovendien wordt de filenaam, d

lenete van de file en de

positie van de huidige sector

aangeceven. Met programma
oiilwijkt tliiartiij hel linefeed

commando, dat wordt aangegevt

als een pijltje naar rechts,

COMPARE geefl normaal
gesproken 512 karaklers van
elke file tegelijk weer. maar u
kunt overschakelen naar

De kleurcodes worden natuurl:

rink weerBCgeven. hoewel bet

gebruik op een monochrome

Als een verschil tussen de

beide files wordt ontdekt,

stopl de output naar het

scherm, U kunt dan kiezen uil

verschillende optics; dourgiian

zonder veranderingen aan te

brengen, gedeeltes van de tekf

Voor bet geval dat u halverwege

lianileleu. is een handige
HELP funclie beschikbaar

onder toets Fl.

Aan het einde van de 'SCAN'
krijgt u een totaaloverzicht

van de verschillen die tussen

de beide files zijn

aangelroffen.

Over de hele linie een nuttig

en gebruikersvriendelijk

P rot!mm ma. dat hovendien ook o

de THOR gebruikl kan

EF geeTt de gebruiker in

delen al!e informalie die

r bet programnia van belang

n alle

procedures en functies die in

een Superbasic-programma zijn

gebruikt. Deze gegevens zijn

keurig op alfabel gerangschikt.

en voorzien van de regelnumniers

waar gebruik van de item wordt

gemaakt.

Het tweede deel geeft aan. va

welke commando's en functie

gebruik wordt gemaakt. en in

welke regels deze worden

gebruikt. Verder wordt hel

aantal malen dat een comman
is gebruikt aangegeven.

In het laalste deel wordt een
ovvi/iclit gegt'ven van alle

verdachte namen'. Het gaat

hierbij om programma-onderdelen
die sterk in de gaten moeten

irden gehouden. onidat de

fund hie r hel

srlocip onduidelljk

XREF (Cro

XREF is 01

rdat u XREF kunl ge-

ken. dienl u hel Super-
<.: pi i Littruiuma te laden,

rna laadl u de XREF



Vervolgens ktijgt u de vraag of
lie gegevens naar de printer of
lie! schemi gestuurd moeten
worden. U kunt een printer
aansluitcn op ser 1 of 2 of
gehruik maken van een parallel

printer. Natuurlijk kunl u de
gegevens ook in een file

Vervolgens krijgl u de vraag of
:i een volledig of slechts een

gedeellelijk rapport wilt

hebben.

Een zeer volledig en nuttig
programma, dat het programmer!
en leren programme ren zeer kan
verlichten!

MAILMERGE

DE LUXE

MAILMERGE genereert een
procedure in ARCHIVE.
zod.it u uw correspondeiitie
eenvoudig kunl verwerken.

Offl te beginnen. schriifl u uw
brief in QUILL, waarin u
namen en adressen vervangt door
nil men van variabelen. zoals
'&naam$&.
Het '&' teken is van belang,
want dit word! door
MAILMERGE herkend.

Vervolgens slarl u
MAILMERGE op, en geefl u de
oprfrachl de doot u geschreven
brief te lezen, MAILMERGE
controleert de tekst. en geeft
de eventuele fouten aan,
Vervolgens wordt de gehele
tekst gesaved.

Nu start u ARCHIVE op, en

Vervolgens voert u de
procedures uit, en krijgl u de
vraag welke file geladen moet
worden. Natuurlijk moel de
brief geladen worden,
Vervolgens laadlu uw
ailiossenlieslEirtd, en alius Iminl

dan naar wens. In elke brief is

de adressering juist. evenals

ARCHIVE
SCREEN
FORMAT
PRINTER

ARCHIVE is niet in staat

zoals die op bet scherm slaal.

Om dit op te lessen deze
utility,

-De output vind plaats in drie

fases; de eerste geeft een
directory van alle velden die
variabelen gebruiken; de tweede
geeft een plaatje van het
scherm formaal en tenslolte een
overzicht van de eebruikte

n kleu ten,

Het programma vcrlangt tiiet van
u, dat u een grafische pri"'-'
bezit, maar wel een printi.

)t 85 karaklers kan printen

ARCHIVE
SCREEN
DESIGNER

Het zou onzin zijii, om u bier

alle opties voor te schotelen,
want dat zijn er nogal wat.
Gelukkig is de manual duidelijk
en volledig, wat lie! gebruik
sterk vereenvoudigt.
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iter die
lot 85 karaklers kan printen.

Als u de beschikking heeft over
een gcedkopere printer, is het
raadzaam deze om te scbakelen
naar de condensed mode.

Nadal ASFP is opgestart,
krijgl u alle mogelijke vragen
met betrekking tut de te laden
file en de inslelling van uw

E
timet. Alle opties zijn

lerbij inhegrepen

Als in de file foul,

aaugelniffcn. zal ASJ M u
daarop attenl maken

lodien cr geen (oulen zijn,

ktijgt u een keutige aldruk v
het ARCHIVE screen

ARCHIVE
DATABASE
RECOVERY

Het overkoml ons alien wel
eens; door een font is de file

waaraan we veel tijd hebben
besleed onbruikbaar. Vooral de
microdrive gebruikers onder ons
hebben dit waarschijnlljk wel
eens meegeraaakt.

ADR is in staat, om
ARCHIVE files zo mogelijk
te redden, en te herschrijveu
in ARCHIVE formaat.

In alle gevallen is ADR
sti ices vol, mils de directory
van uw device intact is, Als de
device opnieuw geformatteerd
is, kan ook ADR niels meer

Natuurlijk heeft ook
ARCHIVE de roogelijkheid om
scltermen te onlwerpen. maar de
mogelijkheden zijn dan leer
beperkt.

ASD kan u liel leven aardig
wal makkeiijker niafcen;

eursorhcstimng is een stuk

gemakkelijker en bovendien knnt

tekst en zelfs met de
gespecificeerde datavelden,

Bovendien zijn de scheruien die
u tnaakt mel ASD aaninerkelijk
kleiner van omvang (in Kb's!)

dan die onlworpen mel SEDIT -
in ARCHIVE.

II kunt ook bestaande schermen
laden in ASD, en die ver-

ASD is volledig inenu-gestuurd
en uilersl gebruikersvriende-
lljk. zodat eigenlijk iedereen
zonder scrupules met het
programma kan werken.

Teuslotte nog een overzicht van
de prijzen van de utilities, in

Engelse ponden;

COMPARE £ 10 -

XREF £ 15,.
MAILMERGE £ I'
ARCHIVE SCREEN FP £ „
ARCHIVE DB RECOVERY £ 20.-
ARCHIVE SCR DESIGNER £ 15,-

Zoals Uil bovenstaand ove
blijkl, worden voor deze
uilersl nullige utilities

beslist geen fantasieprijzen
gevraagd I

PDOL Computer Syslems
Unit 1

Healon House
Camden Street

Birmingham Bl 3BZ
Verenigd Koninkrijk

Tel: 021-233 3042 (V.K.)



ab$R^ 20

ab0R^2i
Thor XVI

De THOR 16 is de nieuwe
- versie van de reeds bestaande
THOR ruodelien, die gebruik
mnakten van de print nil de
originele OL. Bij de THOR 16

-rbeterd. De
vangen door
we print. De

processor van ae THOR 16 is

een Motorola 68000. het

16-bits broeitje van de in de
OL gebruikte 68008.

De print is een lust voce bet

oog; Her li(icit;\v;i,inlii>e U'llmi
en perfect afgewerkt. Op di

print ziin legelijkertijd de
' ' mtroller

harddisk, zonder daarbij
problemen le krijgen.

Natuiiilijk is de THOR 16 non
steeds compatibel met QDOS."
zodat bet leeuwendeel Van de
OI. promamma's zonder problem
loopl op de THOR 16.

Over de gehele lime gezien. is

de THOR 16 een [aulas-

tischs machine. Het uiterlijk

is een beetje aangepast aan
deze tijd. het toetsenbord is

onaeiviJ7igd en perfect van

DE THOR 20 & 21

Dat de Ol. nog makkelijk mee I

mel z'n lijd. wordt bewezen me
de THOR 20 en THOR 21.

Beide machines zijn tecbnisch
volledig nieuvv. en de

Iraditionele OL is nanwelijks

meer le hei kenuen in het

k var

Hel grote geln

grool belang i;

prijsbepaling. Zowel de
THOR 20 als de 21 makt
gebruik van de Motorola
6K020-. een ra/.enilsnelle

i de 6

.rk.1,1

e THOR 16.

•olooflijk

irlrouude QL- programme*,
pen op de THOR 20. De
aagheid van de OL, die na
meiihangl mel de liaagheii

I display, is volledig

Voordelen die op dcze wijzi

mogelijkheid om de machin

geheugencapacileit van 6,5 .

Het laatste bericht, dat vai

belang is. is de prijs

naluurlijk, De THOR 16 ii

De THOR 21 eaat nog ecu st

verder: naasl de 08020 word!

flnaling- poinl copiutessur. d>

Motorola 6S8S1. Deze cijfer-



versliudende co- processor
gebruiki slechts 1% van de

oil! ill zeer korle tijd lange
berekeningen uit te voereu. Ilel

spreekt natuurlijk vauzelf, dal
dc (..Si'Sl pas volledig uit

de verf komt. als er gebruik
word! gemaakt voor wiskundige
of wetenschappelijke
doeleinden. De gemiddelde
gebruiker zal de aanwezieheid

a de 63SS1 met of nauwelijks
trken.

THOR 20 als de 21
ileverd met eeii fraai

be sian Ipakket soft'

uit de OST macro -assembler,
XChange van PSION en een
schijf met baudige utility's.

Daarnaasl ontvaugl de koper
leer volledige handleiding.
helaas nog In de EiiecIm' taal.

en volledige manuals van de
68020 en/of de 68881.

Dal u voor deze machines in

buidel moet taslen. zal door
bet voorgaande relaas we!
diiidelij k zijn Eeivordeii; voor
de THOR 20 moet in En^'la.
ion 1300 pond, en voor de
THOR-21 ongeveer 1500 pon
worden betnakl. Deze prijzcu

gelden voor de slandaard

Een forse i

elke cent w
ring.

Voor inlichlingen

Nedeiland:
KOMIN BV
De Greefstraat 15

5622 GJ Eindhovt
Tel: 040-456660

H,.|,.„

Micr<i-Conr
St. Kalelijn.vest 16 IN

2000 Antw
Tel: C 3-231 01 03

QL < > Z88

BoveiisLiande ciyplische

oiuschrijving geeft een nieuwe
uiogelijklieid aan: lit I

'de Ql ..I lllOR, did op
deze wijze files uit te

SECTOR software maakl dil

mogelijk met hun OZ software
pakket. dal (evens de
verbiudingskabel bevat.

Zoais bekend. kan de Z88
gegevcns uitwisselen mcl
diverse amU-re (omputers. Het
enige dal daarbij van belang
is. is dal de files w

Z88 e

l forn

De software van SECTOR losl Bi) SECTOR software wordl
dil probleem uitslekeiid op. inumldels bard geweikt aan een
QUILL, ARCHIVE en tweede Versie van de software. _,
ABACUS gegevens worden die biniienkort op de markt zal

plotseling bruikbaar op verschijueii. Deze Iweede versie

de ZSS. die de gegevens zal wal extra oplies ten
exact zo behandell als opziclite van de eeisle

de QL. (vlekkeloos werkeilde) versie

bevatlen.

Onderweg kan met de geeevens
gewerkt worden, en kunnen Het pakket zal in Nederlaud
wiiziijingen en aauvulliiigen woiden vertegenwoordigd door de
wordeii aane.ebradil. Na aebrutk
vail de ZSS kunueu deze 7.88. Anglo-Dutch Dala.

De prijs van liel pakket is nog
teruggezet naar de OL. niet bekend. maai zal rond de



iik . Voor ied reen die de (

el ebraiJU vo or bijvoorbee
St in dil

absolute must
lelseubcnl

rk KOMIN B.V
bi idhoven.

NIEUW KEYBOARD
VOOR DE QL ! PC- KEYBOARD

VOOR UW QL !

In hei verleden helihen

verschillende leveranciers van
toebehoren voor de OL gelrachl
een nieuw keyboard vooi de Ol-

die pogirigen zonder enige vorm

"XBC-elektronic was de eersle
die met een vervaimingskevboai d
voor lie QL op de mark! kwam.
Hel ging hierbij om een
IBM-achtig toelsenboid
(dezelfde als van de THOR).
dal erg plezierig toetste. maar
ilat met lechnische problemen
kampte. Men lieeft. namelijk te

aniipassitmsririiMeeni: de output
van het QL-toetsenbord is

namelijk parallel, terwijl de
output van de IBM loelsen-
horden serieel is. In de
praktijk onlslaan dait vele

problemen. Er dient gehruik le

Schon-toetsenbord. dat het
aanwezige toetsenbord op
QL moel vervangen, Het v

deel is dan, dat er geen
wijzigingen aan de QL be-
hoe vet) te worden aangebr;
Het SCHON toetsenbord i.<

een Iraaie. goedkope, maai
perfecle oplossing.

Die perfecte oplossing woru . ,

echlei geboden door SANDY,
die een IBM-achtig toetsen-
bord voor de QL op de mark!
lieeft gebratht, dal
icchlsfreeks. zander interface
kan warden aangeslolen. Dit

toetsenbord is Diet alleen erg
fraai van uiterlijk. de werking
is ook optimaal. De

• nelheid
"

11 tie t

Op het laatste moment kregen
wij op de redaktie nog hel
nieuws, dat SCHON een
PC- toetsenbord op de mark!
lieeft gebracht, naasl het

bekenoc SCHON toetsenbord.

luelsenbord is, dal een nieuw
rieksel voor de OL hij het
pakket is inbegrepen. Deze
nieuwe (wille) plaat op de
QL zorgl ervoor, dal u
bijvooibeeld een monitor op de
QL kunt plaatsen. De nieuwe
SCHON is een serieel

interface wordt aangesloten op
de S049 co-processor. Op

I nog l: r fra

toetsenbord is volgens onze
informatie noE niet leverbaai
in Nederland of Belgie. De
prijs in Eugeland is I IN)

SOFTWARE KORT

-gramma's aaiigubmiei

pas begin voigend
land le koop zullen

toch vast een

Mieiobiidge Digital Prec.
Office Junior Gap software
Speeiiscreen Cr codeworks
Pointer interf. Qjump
Pacioli Zealaline
Pro CAD 3 Datauel
QL expert Compware
Mega Toolbox Compware
Pro monitor Compware
Flashback Seclor
Talisman pcBS
QL multi Sandy
Dragon Sword Bvleback
Piracy Complex data

VOLGEND NUMMER
In hel voigend nummer komen
terug op een aantal nieuwe
programma's voor de QL, die
hierboven reeds venneld staan.

Zo komt er een bespreking van
hel programma Speedscreen.

mplaa
nieuwe Turbo 2.0 Compiler voor
de QL ontvangen en op dil

moment voell hij die 'even" aan
de (and. Zijn eersle reactie:

"Als hij inderdaad kan wal UR
Moult, dan is het iets heel

optimaal. Als euige nadeel kan
de prijs van H, 395,- genoemd
worden. hoewel hel loctsvnbor,



RESTORE

Op biz, 28 van nummer S stand

de routine "Shadescreen" die

voor grijstint-afdrukken van
het scherm van de Spectrum
zorgt. We zijn een en ander
vergeten te vermeiden. Om de

routine haar werk (e laleu

doen, moet u hel commando :

RANDOMIZE USR 64000
geven. Dan ziel u hel scherm
veranderen. De attribute- file

word! leeggemaakt. en vertaald

in een patioon van slippels,

dal in de display-file wordl
gezei. Dit betekent dat u het

scherm kunt opslaan op een

kleiuere plaats, met :

SAVE "uaam-CODE 16384. 6144

(dat is 704 bytes minder dan

met het commando SCREENS).
Deze routine zorgt overigens

alleen voor de omzetting van

tie kleuren, niet voor het

afdtukken zelf. Daartoe moet u

het commando COPY of een of

andere routine gebruiken.

IN/OUT

IK BIED AAN

dingen- program*

Tel: 091- 743453 Belgie)

ZX Spectrum * Dat

Pr-ijs: / 500.0O.
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el: 05443-73

9.00 uur)

S 48/128K • computer •
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E?s
jare: / 65.00. Protek
erioce ) 20,00. S. Flu*

018ZO-34536 (No: 18.00u)

/ 135.00 Interfsee

e 1 45.00.

el:05492-1

1: 1 90.00.

Ml. bgg. 1579

1X81 ~ IZll^
02-4652D54 (B>

mS i
t,j.fscliri

: 03402 -65838

B / 400, DO.

r / 100. a

lilac" On e VTX5000 modem * 15

: / 425,00.

T.LitBIM

IX-81 in DK-Tronics Toetse bord.

aSAVS * ZX Prim

ft.Arends

*££ urn 4BK IF-1 * K

der • 25 tartridg T^nen*
1 175.00

. Tel: 05905-7.325

„eg 40,

%TZ 48X * OPUS * Hani
Vorter .

sollware . boeken. Tel: 078 143233

eL: 03-4804 151

S128K. / 750,

;'

slrecorder ueei
070 M07S3

l"

Spectrum. 48K *

pat 4 • Basicode
1255

Sim ctrua 12BK * IF-1 . HierodrWe •

arecorder * GP505 » AKX-muis.

1 soft-era an boeken. / 700,00

1 04780-84479

SfM drum 48K * Intt

rodrive * sollw

. / 400,00
V '»;;,»

1

kosha GP-50 <de
rah-Speechsynth
imodem / 150,00
0. / 5,00. Tel: s

/ 50,00.

1 25,00.

800,00 Tel; 01823-5139

Tel 038-538485 (09, 00-18. 0C

ding

Spectrum 4SK+. I/F-1 let ""

en 8 cartridges en 8020 Pr E?
ZX Spectrum 48K * I/F-1 ' -icrodr.

(ace One 128/48 / 1

Disk I/F 4.12 / 175

source HS232 net pr.

01720-37037 no 17.0

Knight Tyae

e Specti-on 48*



h
D

2 Sinclair
aicU

Posibus ] l ]

5110 AC liaarle-Nassau

Sinclair
aicU

Posibus 1 ] 1

5110 AC Baarle-Nassau

: 01 802-1 70S

I ml 2K Spec (run



s<

EEN ABONNEMENT IS VOORDELIGER
Ik neem nu een obonnement op do SINCLAIR GIDS

en ontvang 8 numm'ers voor ff. 44,00

Naam : _

Slraai : _

Postcode:.

Voor Belgie : 860 BF overmaken op rekening : 000-1592677-34 t.n.v.

Sinclair Gids. Postbus 1 1 1 , 51 10 AC Baarle-Nassau.

INjOUT

IK ZOEK:

Zoekl U id

bieden?

Plaats dan e

IN/OUT.
annonce in de rubriek

s

it

IK B/ED AAN:

g

,41/een NiET-commerciele advertenties warden gcplaatst.

Adverienlies war gekopieerde software of er naar riekend warden

geweigerd.

5-12035 (Petei

T«l; 0192/-6
Beven door Beyond. Tel: 010-4750/82

i*"aK-TH0»'
?R ' deGruU

IMC. rr!
5sc (Spsonsc) nuue-

oLdt. Tel: 07C1-675S5B



DATA-SKIP
UW SINCLAIR-GIDS

Sparen bij Data-Skip
Vanaf 15 Sept. 87 cntvangt U bij elke

software-aankoop boven de (I 2500, of

Printers

a-Skip heefi ei

H printers, geschlkt vi

Je Spectrum ol Sinclai

Spectrum Software TOP-20

5. Wiiball

6. MicronaulOnE
7 Tasword 12Sk

8. Zub4B/12Bk
9 Tasword III

10. Shockway Rid'

I, Wofld Games

eBl gebruikle Specirum-

:
Masterlile en Tasword Cheetah Spectrum

knigbaar voor de Plus 3. AMX Muis. complei
Giafpad lefcenlablei

12. 180, d

13 Ageni )

Dice .... .

e4B/ 128k

20. i

a Fox. s

'128. s. 69.

Tasword -3 99.-

Popular PC
Popular Turbo PC, 640 Kb
met lx 360K Japanse drives.

4,77/8 MHZ. par.printerpoorl.

Color Graphics of Hcicules kaarl,

20(1 Wall voediltg.

Evi. uifbretdbaar naar Turbo-AT.

s 7542. monochr i

I i .i. i.ii I. , ,1

Bovendien heett Oala-Skip de zgn

lientjes-bak. vol met nieuwe. maar ook
oude software Deze kosten slechts Fl

1000 Enkele iitels- Milkrace. Feud. Olli

& Lissa. Parabola. BMX -simulator, Spea-
ker. Pippo, Glass. CyrusChess. Jumping
Jack. Flight Simulator

Beslellmgen dmv ingesi

;t!iermiscli ol gewoon papio

TEL 01820-20581

Data-Skip

Oosthaven 58

2801 PE Gouda



computereollectief
mHfflgHiWHM.m.H-.WII.'l.'.l^fcJIHHa


